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ВЪВЕДЕНИЕ
Книгата за учителя към учебния комплект по български език и литература реализира авторската концепция за компетентностноориентирано развиващо обучение, съобразено с приоритетите в учебната програма за 4. клас и с държавните образователни стандарти за завършен начален етап на училищното образование.
Пособието подкрепя с насоки и ресурси дейността на учителя за проектиране и осъществяване на ефективен образователен процес, основан на актуални научни теории и иновативни
практики. Предложена е методическа система, която осигурява комплексно овладяване на
езиковите, литературните, социокултурните и комуникативните компетентности в единство
със значимите за развитието на ученика ключови компетентности.
С настоящата книга учителят получава разнообразни възможности за обновяване на езиковото и литературното образование, заложени в инструментариума на учебния комплект, и
чрез неговото прилагане реализира успешно решаване на най-важните задачи на обучението
по български език и литература в 4. клас, а именно:
 изгражда базовата грамотност на ученика, която осигурява правилно използване на езика, четенето и писането като средства за самостоятелно учене и успешно обучение по
всички учебни предмети на основата на вътрешнопредметна и междупредметна интеграция на обучението в 4. клас.
 осигурява плавен преход към системното езиково и литературно обучение в 5. клас посредством мотивираща образователна среда, усъвършенства и надгражда предметните
и ключовите компетентности на четвъртокласниците в съответствие с нарасналите им
познавателни, езикови и литературни възможности и според комуникативния им опит,
като едновременно се стимулират да изявяват творческия си потенциал и да израстват
като личности
 използва модерни технологии, основани на активни и интерактивни методи на преподаване, учене и оценяване, на игровизацията, диалогизацията и дигитализацията на образователния процес в отговор на потребностите и способностите на учениците от новото дигитално поколение и с оглед резултатната подготовка за националното външно оценяване.
На всички учители, избрали учебния комплект по български език и литература за 4. клас с
марката „Анубис“, пожелаваме успешна работа и удовлетворение от постигнатите резултати.
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КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА УЧЕБНИЯ
КОМПЛЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС –
ИНТЕРАКТИВНО КОМПЕТЕНТНОСТНО И
КОМУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРАНО ЕЗИКОВО
ОБУЧЕНИЕ В РАЗВИВАЩА УЧЕБНА СРЕДА
 Комуникативно

Целта на учебния комплект по български език
за четвърти клас е да предложи идеи и насоки на работа за успешно овладяване на предметните езикови,
комуникативноречеви и социокултурни компетентности на четвъртоклосниците, които са в основата
на функционалната грамотност и са необходими за
по-нататъшното обучение и учене през целия им живот. Чрез него се осигурява успешното завършване
на етапа на емпирично изучаване на езиковите норми и се поставят основите на системното изучаване
на езика в прогимназиалния образователен етап.
Учебният комплект е разработен в съответствие
с новите образователни приоритети, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование,
и отразява в пълнота регламентираните в Учебната
програма по български език и литература за четвърти клас (утвърдена със Заповед №РД09-5778 от
22.11.2017 г.) цели, учебно съдържание и очаквани
резултати от обучението. При разработването му се
отчитат изискванията на Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и
учебните помагала (ДВ бр. 94 от 04.12.2015 г.).
Учебният комплект по български език за четвърти клас е част от единна методическа система,
в която се реализира цялостна авторска концепция
за съвременно езиково обучение в синхрон с новите
претенции на времето, в което живеем, с необходимостта от сътрудничество и ефективна комуникация,
с търсене на нови възможности за развитие на комуникативноречевата компетентност на учениците.
Основни концептуални идеи на авторите на
учебника и учебните тетрадки:
 Внедряване на компетентностния подход
в началното езиково обучение с акцент върху
развитието на основните предметни ключови
компетентности в областта на владеенето на
българския език като средство за общуване и
развитие на личностния и творческия потенциал
на ученика, интегрирано с останалите ключови
компетентности в общообразователната му подготовка. Осигурява се оптимална възможност за
единно формиране на предметните и ключовите
компетентности като взаимосвързана съвкупност от знания, умения и отношения, които са
в основата на функционалната грамотност и са
определящи за успешното личностно развитие и
социализация на учениците.

ориентирано обучение по
български език, което осигурява овладяване в
единство на езиковите норми с оглед на уместната им употреба в устната и писмената реч,
прилагане на езиковите знания и умения в различни комуникативни ситуации, моделиране в
урока на речеви ситуации чрез ситуативни упражнения и ролеви игри, близки до реалния живот на учениците. Комуникативната ориентация
на обучението по български език предпоставя
качественото формиране на лингвистичната
компетентност, но едновременно с това гарантира връзката ѝ с останалите компетентности в модела на комуникативноречевата компетентност:
− Социолингвистична компетентност – усъвършенстват се целенасочено уменията на учениците не само да изучават езиковите норми, но и да
прилагат езиковите си знания и умения в устна
и писмена комуникация, в различни социални
контексти, в различни комуникативни ситуации
(единство на познаване на нормата и уместност
в употребата на езика в речта)
− Стратегическа компетентност – формират
се умения за оценка и самооценка на речевите
изяви, за преодоляване на грешките и недоразуменията в общуването върху основата на необходимата за целта езикова информация и овладяване на начините за редактиране
− Дискурсна компетентност – усъвършенстват
се уменията за възприемане (четене с разбиране) и създаване на достъпни за възрастта текстове. Учениците развиват значително уменията
си за създаване на свързан текст в рамките на
обогатената система от преразкази и съчинения
в четвърти клас, усвояват различни начини за
редактиране, чрез които се изгражда усет за езиковото качество на текстовете, приучват се да
търсят изразното богатство на езика чрез усвояване на модели на словообразуване с представки
и използване на синоними. Дават се примерни
алгоритми за създаване на текст и за поправка
на създадените текстове и по този начин се формират осъзнато нагласи за усъвършенстване на
речевата изява в съдържателно, правописно и
стилистично отношение.
Учебните задачи в учебника и учебните тетрадки
са конструирани така, че да гарантират постигане не
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само на информационно-познавателните цели за запознаване с нормите на българския книжовен език,
но и да осигурят оптимални възможности за прилагане на усвоените знания и умения в речевата практика, т.е. постигат се и комуникативно-практическите
цели на езиковото обучение.
 Личностно ориентиран интерактивен образователен процес чрез поставяне в центъра на
методическите решения на актуалните интереси
и потребности на съвременните четвъртокласници с ориентация към провокиране на мисленето им, развитие на интереса и мотивацията им,
разширяване на практическия им опит за прилагане на придобитите езикови компетентности в
нови комуникативноречеви ситуации.
 Създаване на интерактивна развиваща
учебна среда, която провокира познавателната активност на ученика в процеса на учене
(активно учене) и осигурява интерактивен образователен процес по български език. Това се
постига чрез:
− проблемно ориентирано обучение при запознаване с новите езикови понятия – учебни задачи, които предизвикват детския интерес към
езиковото явление и провокират ученика към
наблюдение, сравнение, анализ, обобщения (емпирико-описателен индуктивен подход с опора
на сетивния опит)
− „диалогово учене“ чрез включване на игрови герои – Ая, която води и подпомага четвъртокласниците в изследването на „езиковата вселена“,
Ян, когото те трябва да подкрепят в изучаването
на българския език, и Малкият писател, който
провокира и насърчава учениците в обучението
по създаване на текстове
− ситуативни упражнения, в които учениците
апробират езиковите си знания и умения в близки до реалния живот и актуални за ежедневното
общуване комуникативни ситуации
− ролеви игри във въображаеми ролеви ситуации,
при които учениците „влизат в роля“ и изиграват
адекватно речево и социално поведение
− учебни задачи за групова работа, която се основава на взаимодействието
− проектно ориентирано обучение
− езикови експерименти, които едновременно
провокират възможностите на четвъртокласниците да проучват и изследват езиковите явления
и персонифицират обучението
− творчески дейности с езика в „Работилницата за
творчество“ и в рубриката „Словесни картини“
− съчетаване на различни форми за самоконтрол –
тестови задачи, „странички за самопроверка“,
рубриката „Знам и мога“, поправка на преразказ
и съчинение със зададен алгоритъм за самостоятелна работа.
 Единно и взаимосвързано овладяване на
знания от различните езикови дялове в съ-

ответствие със системно-структурния подход и
с отчитане на комплексния характер на учебния
предмет български език и литература в началните класове. Включват се знания от различни
дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография. Езикът
се изучава като система, със своя структура,
различните му дялове се усвояват в единство.
Учебното съдържание е подредено концентрично. В четвърти клас се затвърдяват, надграждат
и разширяват придобитите от учениците в предишните класове знания, умения и отношения за
езиковите единици:
− за звуковете – правопис и правоговор на гласните и съгласните звукове в различни фонетични позиции, в това число правопис и правоговор
на думи с меки съгласни и изговор и правопис на
думи без ударение
− за строежа на думата и словообразуването –
корен и представка, сродни думи, образуване и
правопис на сложни думи
− за лексикалното значение на думите – пряко и
преносно значение, синоними, антоними, видове
учебни речници – тълковен, синонимен, антонимен
− за видовете изречения по цел на изказване и по
състав – съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение, части на изречението (подлог и сказуемо), просто и сложно
изречение, съюзно и безсъюзно свързване на
прости изречения в сложно
− за частите на речта – усъвършенстване и затвърдяване на знанията и уменията за изучените
вече части на речта и разширяване на езиковите компетентности с придобиване на знания и
умения за членуване на съществителните имена,
сегашно, бъдеще и минало време на глагола и
съвместната им употреба, за числителното име
като част на речта, видовете числителни имена,
техния правопис и употреба.
Посочените концептуални идеи, заложени в
учебния комплект, гарантират осъществяването на
качествен интерактивен образователен процес по
български език в четвърти клас като предпоставка за
успешно системно овладяване на езика в прогимназиалния етап на училищното образование. Учебният
комплект осигурява необходимия структуриран контекст за методическа свобода на учителя при подбора на методи и средства за постигане на очакваните
резултати и същевременно дава надеждни опори за
ориентиране на обучението към конкретната образователна среда, за реализирането на гъвкави функционални решения за преподаване, учене и оценяване, съобразени с образователните потребности на
учениците.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
умения за създаване на собствен текст
− развитие на личностните качества, познавателните интереси и творческите способности
на четвъртокласниците. (Учебна програма по
български език и литература за четвърти клас,
МОН, 2017 г.)
Учебният комплект осигурява актуален образователен модел по български език в 4. клас по обособените в учебната програма два раздела – езиково
обучение и обучение по създаване на текстове.
В раздела по езиково обучение акцентът е поставен върху завършването на етапа на емпиричното
изучаване на езиковите норми и точната употреба на
езиковите единици в началния етап на обучение и поставяне основите на системното изучаване на езика в
прогимназиалния образователен етап.
Водещо в обучението по създаване на текстове е развитието на комуникативните компетентности
на учениците чрез активното им включване в речева
дейност в устна и писмена форма – преразказване и
съчиняване. Основна е работата с текста – възприемане на чужди и създаване на собствени текстове
по предвидените в учебната програма за 4. клас речеви жанрове, както и работа по редактиране на създадените или предложени чужди текстове.
В съответствие с тези два раздела в учебника
са обособени две части: по темите за езиково обучение и по темите за обучение в създаване на текст.
Към първата част на учебника (езиково обучение) са
разработени Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2, а към
втората част (създаване на текстове) – съответно Тетрадка № 3. Този подход осигурява ясно открояване
на двата раздела в обучението и едновременно с това
дава възможност да се работи комплексно върху развитието на заложените в учебната програма лингвистични и комуникативни компетентности на четвъртокласниците.
Учебникът по български език за 4. клас е
предназначен за самостоятелно учене на ученика и
подпомага цялостното му обучение за овладяване на
съвременните ключови компетентности в съответствие с неговите възрастови психофизиологически
особености (Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала). Същевременно постигането на тези компетентности се осъществява чрез реализирането на система
от дейности и междупредметни връзки, които провокират и насърчават включването на ученика в съвместни дейности и учене във и чрез взаимодействие.

Учебникът по български език и учебните тетрадки към него реализират учебната програма в
рамките на 119 часа, от които 68 часа за езиково обучение и 51 часа за създаване на текстове. Процентното съотношение на видовете уроци е както следва:
Езиково
обучение

Създаване
на текстове

33 часа

14 часа

21 часа

30 часа

 обобщителни уроци

5 часа

–

 преговорни уроци

7 часа

5 часа

За диагностика на
входното и изходното
ниво

2 часа

2 часа

За нови знания
За затвърдяване на
новите знания и за
обобщение, от които:

 уроци за затвърдяване
на знанията

Учебният комплект включва:
− учебник по български език за 4. клас
− учебна тетрадка № 1
− учебна тетрадка № 2
− учебна тетрадка № 3 за уроците по създаване на
текстове.
Учебният комплект по български език за четвърти клас е част от единна методическа система, в
която се реализира цялостна авторова концепция за
съвременното езиково обучение в началните класове. В нея намират отражение постиженията на редица науки (преди всичко на съвременната педагогика,
психология и лингвистика), добрите традиции в методиката на обучението по български език у нас, богатият авторов изследователски и практически опит
в областта на езиковото и литературното обучение в
началните класове. Тази методическа система гарантира постигането на заложените в учебната програма образователни цели:
− усъвършенстване на уменията на учениците да
говорят и пишат книжовно, да четат и слушат с
разбиране, да общуват резултатно
− задълбочаване на знанията за строежа на езика
и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми
− усъвършенстване на комуникативноречевите
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 Последователност на темите в учебника

оритетно в 4. клас – чрез изходен текст. Върху
текста се изпълняват както езикови задачи, така
и рецептивни – за развитие не само на лингвистичните, но и на дискурсните компетентности на
четвъртокласниците. Целта е по този начин да се
подготвят за системата на националното външно оценяване, в която езиковите и рецептивните упражнения са интегрирани. Този подход за
включване на текста продължава и в останалите
типове уроци
− Езиково правило в достъпна словесна формулировка, с описателен езиков изказ, илюстрирано
с конкретни примери, схеми и таблици и подкрепено от насърчаващите и подпомагащи реплики
на Ая
− Учебни задачи за затвърдяване на новите езикови знания и умения, за разпознаване на езиковото явление в нов езиков материал и преоткриване на функционалните му (комуникативни)
възможности в различни речеви ситуации.
Всяка тема, чрез която се представя методически урокът за затвърдяване, включва:
− Учебни задачи с многократни повторения за
актуализиране на знанията, за преобразуване и
конструиране, за систематизиране на езиковите
явления в общия контекст на усвоените знания и
умения за езиковото явление преди това (от 1. до
4. клас), за самостоятелен езиков избор
− Практически задачи за употреба на езиковото
явление в различни комуникативни ситуации,
включително и за групова и проектно ориентирана дейност
− Творчески задачи за изпробване използването
на изучаваното езиково явление в създаването
на кратки текстове, интегрирано с различни видове изкуство – словесно, изобразително, музика (в рубриката „Работилница за творчество“)
− Занимателни и логически езикови задачи
− Тестови езикови задачи, с които се стимулира
формирането у учениците на умения за самоконтрол и самооценка (чрез рубриката „Тестова
задача“)
− Приоритетно включване на задачи за редактиране
− Кратки рубрики за припомняне на изученото
по-рано, както и за акцентиране върху важни аспекти от прилагането на езиковото явление, върху правописни, правоговорни и пунктуационни
правила, свързани с него (чрез подпомагащи реплики и примери от героите Ая и Ян).
Темите, чрез които се разработват методически
обобщителните и преговорните уроци, включват:
− Таблици и схеми за систематизиране на езиковите понятия и термини и техните семантични и
граматически характеристики
− Учебни задачи, обхващащи всички основни аспекти на езиковите факти и явления, изучавани в съответното тематично ядро (раздел), с

Подредбата на темите от различните дялове на
езика в първата част на учебника и в двете учебни
тетрадки следва учебната програма, т.е. последователно се декомпозира заложеното в програмата
учебно съдържание по фонетика, словообразуване,
лексикология, синтаксис и морфология. Ето защо в
структурата на учебника са обособени следните тематични блокове:
− Начален преговор
− Звуков състав на думата
− Словообразуване
− Думата в речника на езика
− Изречение
− Части на речта
− Годишен преговор.
Учебникът включва още справочник, който
представя в системен вид знанията и уменията, овладени от учениците в обучението по български език и
по създаване на текстове. Приложени са също правописен справочник на сложните думи и кратък тълковен речник, включващи думи от урочните статии в
учебника и учебните тетрадки.
В учебния комплект се откроява правописната
насоченост на езиковото обучение. Осигурява се
възможност за изграждане на правописната грамотност на учениците като важна част от езиковата им
култура. В съответствие с това към темите от различните дялове на езика се включват достатъчно упражнения за овладяване на правописните, правоговорните и пунктуационните норми, свързани с тях.
Специално внимание е отделено на подходящи
задачи, свързани с лексикографските знания и умения за работа с различни речници – правописен, тълковен, синонимен и антонимен.
 Специфика на типовете уроци в учебника
Учебникът по български език включва няколко
типа уроци – за нови знания, за затвърдяване, за обобщение, за преговор и за диагностика, при спазване на препоръчаното в учебната програма процентно
разпределение между тях. Апаратът за ориентиране при работа с учебника представя примерни макети на типовете и видовете уроци с тяхното цветово
означение (червено – урок за нови знания, синьо –
урок за затвърдяване на новите знания, виолетово –
обобщителен и преговорен урок).
Всяка тема, чрез която се представя методически урокът за нови знания, включва:
− Подходящи ситуации и показателни примери,
които провокират интерес към изучаваното езиково явление
− Учебни задачи за наблюдение, извличане и обработване на информация за новото езиково
явление, т.е. натрупване на сетивен опит (емпирико-описателно формиране на новите знания,
умения и отношения). Това става чрез предлагане на подходящ изходен езиков материал, при-
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по-висока степен на самостоятелност и по-голяма творческа активност на учениците
− Тестови задачи за самоконтрол и самооценяване
− Творчески задачи с междупредметен характер
за интегриране на знанията и уменията по
език, реч, литература, изобразително изкуство
(чрез темата „Словесни картини“ в рамките на
обобщителните уроци).
В уроците за преговор в началото на учебната
година се припомня изученото в трети клас, а в края
на учебната година – ученото в четвърти клас.
 Учебните тетрадки са част от учебния комплект по български език за 4. клас.
− Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2 предлагат упражнения по всички езикови теми от учебника,
за всички типове уроци. Задачите могат да се използват за индивидуална и диференцирана работа както в часовете, така и при самоподготовката
на учениците. Двете тетрадки са предназначени
да организират самостоятелната работа на ученика така, че той да разширява, задълбочава и
прилага в речевата практика усвоените езикови
знания и умения.
Иновативен момент в структурно-функционален
план за двете тетрадки са работните листове
„Знам и мога“, които служат за проверка и
оценка както на входното и изходното ниво на
ученика, така и за проверка и оценка на неговите постиженията след всеки раздел от учебника.
Това дава по-точна представа за насоките за
индивидуална и диференцирана работа с всеки
ученик, за да се подготви и представи успешно
на външното оценяване. Освен задачи, които
изискват прилагане на изучени езикови норми
и правила, работните листове проверяват и правописната грамотност чрез подходящи диктовки. Текстовете за диктовки, както и критериите
и показателите за измерване на резултатите, са
поместени в Приложение 1 и 2 в края на Книгата за учителя. Работните листове са поместени
в края на двете учебни тетрадки с идея да могат да се откъсват, за да са удобни за ползване.
Предложените работни листове „Страничка за
самопроверка“ са предназначени за междинна
диагностика (текущо оценяване) в края на всеки
тематичен блок. Целта е проследяване напредъка на всеки ученик в съответствие с концепцията за формиращото оценяване. В страничките
за самопроверка са включени тестови задачи с
избираем и свободен отговор (за самостоятелно
попълване на думи, изречения и др.), подобни на
задачите за външно оценяване.
Иновативно е и решението в края на Тетрадка № 1
и Тетрадка № 2 да се включат като приложения
кратки справочници, в които схематично са припомнени и систематизирани знания за структурата на езика, за строежа, словообразуването и

значението на думите, за частите на речта и техните граматически категории, за видовете изречения по състав и техните главни части – подлог
и сказуемо.
Уроците по създаване на текстове (1,5 часа седмично) по традиция се провеждат, както следва:
първа седмица – 2 часа, втора седмица – 1 час,
като през втората седмица се включва 1 час за
извънкласно четене (в рамките на литературното обучение на учениците).
− Тетрадка № 3 е предназначена за самостоятелна работа на ученика по темите, включени във
втората част на учебника (създаване на текстове) с цел разширяване и усъвършенстване на
комуникативноречевите им компетентности. Тя
включва:
− страници за писане на преразкази и съчинения с
опорни рубрики и учебни задачи, подпомагащи
създаването на предвидените по учебна програма текстове
− страници с опорни рубрики и учебни задачи за
поправка на писмените преразкази и съчинения
− страници с изходен материал (текст, илюстрации) и учебни задачи за устни преразкази и съчинения
− страници по темите за редактиране, които подпомагат развитието на умения и осмислянето на
критерии за оценяване и подобряване на чужди
и свои текстове.
 Електронен учебник
Електронният вариант на учебника по български език за 4. клас е дигитален вариант на книжния
носител, който учениците могат да ползват онлайн
(на платформа – уебсайт) или офлайн (чрез приложение, инсталирано на компютъра). Той съдържа интерактивни мултимедийни задачи, упражнения, тестове за самооценяване, които са занимателни и лесни
за ползване от учениците.
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ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ В
ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В съответствие с учебната програма учебният
комплект осигурява овладяването на предметната
ключова компетентност в областта на българския
Ключова
компетентност
Компетентности в
областта на българския език

език и същевременно съдейства активно за постигането и на останалите ключови компетентности чрез
система от дейности и междупредметни връзки.

Дейности и междупредметни връзки
Съставяне на прости и сложни изречения по схеми.

Учебник: с. 46, 49, 50, 53
УТ № 1: с. 5
УТ № 2: с. 9, 38, 41

Разграничаване на сложно от просто
изречение чрез посочване на глаголите
в тях.

Учебник: с. 48 – 52, 82
УТ № 2: с. 6-10, 38, 40

Участие в дидактически игри за откриване мекостта на съгласните с буквите
ю, я след съгласен звук и с буквата ь в
съчетание с о.

Учебник: с. 18 – 21, 25, 79
УТ № 1: с. 14 – 17, 41
УТ № 2: с. 35, 39, 45

Прилагане на начини за проверка на
правописа на думи с -ър- , -ръ-; -ъл-,
-лъ-; -стн-,-зд-н, -ств-.

Учебник: с. 11, 15, 17, 24, 78
УТ № 1: с. 11, 13
УТ № 2: с. 35, 39

Участие в дидактически игри за откриване корена и представката в състава
на думата.
Образуване на нови думи с помощта на
морфеми.

Учебник: с. 11, 26 – 33, 55, 61, 71, 80
УТ № 1: с. 7, 21 – 27, 43
УТ № 2: с. 13, 19, 29, 36, 39, 45

Откриване на числителни имена в различни по вид и жанр текстове.

Учебник: с. 72 – 76, 84, 94
УТ № 2: с. 30 – 34, 37, 43, 45

Търсене на думи в тълковен речник,
включително и в електронен вид.

Учебник: с. 26, 28, 37, 45, 51, 52, 56,
65, 68, 77, 100, 102, 104, 106

Съпоставяне на думи и изрази с противоположно значение.

Учебник: с. 36 – 39, 81
УТ № 1: с. 30 – 32, 45
УТ № 2: с. 36, 40, 45

Свързване на простите изречения в
състава на сложното безсъюзно или
чрез съюзни връзки и, но, че и др.

Учебник: с. 49 – 51, 82, 83, 92, 103
УТ № 2: с. 7 – 9, 41
УТ № 3: с. 9

Изпълняване на упражнения за съвместна употреба на глаголни времена.

Учебник: с. 68 – 69, 85
УТ № 2: с. 26, 27, 37, 43

Редактиране на текст.

Учебник: с. 11, 42, 45, 55, 94 – 97,
УТ № 1: с. 12, 13, 17, 22, 32, 35, 36
УТ № 2: 14, 15, 37, 38
УТ № 3: с. 10 – 13, 18, 20, 21, 23, 24,
26, 27, 29, 32, 35, 38, 41

Използване на езикови и неезикови
средства в комуникативна ситуация.

Учебник: с. 88, 89, 92, 99
УТ № 3: с. 15, 17, 42 – 45
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Ключова
компетентност

Дейности и междупредметни връзки
Коментиране на въпроси, свързани със
съдържанието на художествения текст.

Учебник: с. 8, 92, 98, 100, 102, 104,
105, 108, 110, 112

Умения за общуване
на чужди езици

Съпоставяне на български и чужди
думи и изрази.

Учебник: с. 8
УТ № 1: с. 4

Математическа компетентност и основни компетентности
в природните науки и
технологиите

Разграничаване на единствено и множествено число на имената и глаголите.
Съпоставяне на числително бройно и
числително редно име.

Учебник: с. 10, 54, 56, 60, 62, 62 – 66,
70, 71
УТ № 1: с. 6
УТ № 2: с. 12, 14, 18 – 22, 28, 29, 40

Извличане на информация от езикови и
неезикови текстове от детски енциклопедии, от учебници и др.

Учебник: с. 8, 14, 17, 29, 106 – 107
УТ № 1: с. 4, 5, 7, 19, 28
УТ № 2: с. 12, 17, 21, 33
УТ № 3: с. 15-17, 30

Използване на тълковен електронен
речник.

Учебник: с. 100, 102, 104, 106

Използване на електронни средства за
комуникация при създаването на SMS,
поздравителни картички, писма.

Учебник: с. 114 – 115
УТ № 2: с. 15, 42 – 45

Анализ на речеви ситуации, свързани с
използване на електронни средства за
комуникация.

Учебник: с. 28, 89, 97
УТ № 2: с. 15, 42 – 45

Прилагане на правилата за речева учтивост в интернет общуването.

Учебник: с. 89, 114 – 115
УТ № 2: с. 15
УТ № 3: с. 42 – 45

Посочване на варианти за заглавие на
текста съобразно темата.

Учебник: с. 9, 107, 113
УТ № 3: с. 6, 15 – 16, 39, 40

Преобразуване на изречения от един
вид в друг.

Учебник: с. 40, 48 – 51, 83
УТ № 2: с.7 – 9, 38, 41, 45

Използване на различни стратегии за
извличане на информация от художествен и научнопопулярен текст.

Учебник: с. 9, 25, 47, 92, 98, 100, 102,
104, 105, 108, 110, 111, 115

Преразказване на легенда.

Учебник: с. 104 – 105, 116
УТ № 3: с. 24 – 29

Съпоставка между художествен и
нехудожествен текст, между диалог и
монолог.

Учебник: с. 47, 92, 10, 103
УТ № 1: с. 5
УТ № 2: с. 5
УТ № 3: с. 9, 18, 22

Отговаряне писмено на въпрос.

Учебник: с. 108 – 109, 117
УТ № 3: с. 6, 33 – 35, 46

Участие в групови дейности.

Учебник: рубрика „Групова работа“ –
с. 12, 14, 16, 17, 24, 28, 33, 46, 49, 57,
70, 101, 103

Участие в общуване в различни комуникативни роли.

Учебник: с. 88, 89, 92, 93, 95, 101, 103,
105

Участие в обсъждане на текстове –
преразкази, съчинения. Мотивирано
изказване за чужд ученически текст.

Учебник: с. 95, 110, 112
УТ № 3: с. 10, 12, 36, 39

Дигитална компетентност

Умения за учене

Социални и граждански компетентности
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Ключова
компетентност

Инициативност и
предприемчивост

Културна компетентност и умения
за изразяване чрез
творчество

Умения за подкрепа на устойчивото
развитие и за здравословен начин на
живот и спорт

Дейности и междупредметни връзки
Използване на речевия етикет в общуването.

Учебник: с. 88, 89, 114 – 115
УТ № 1: с. 22
УТ № 2: с. 5, 15
УТ № 3: с. 42 – 45

Участие в извънкласна работа по проекти.

Учебник: рубрика „Проект“ – с. 8, 11,
41, 47, 50, 54, 59, 77, 99, 105, 113

Предлагане на идеи за представяне на
продукти.

УТ № 1: с. 38, 47

Сравняване изразността на художественото слово и изобразителното изкуство.

Учебник: рубрика „Словесни картини“ –
с. 13, 39, 53, 77

Изготвяне и оформяне на изложби,
училищен вестник.

Учебник: с. 95

Представяне на лично творчество.

Учебник: рубрика „Работилница за
творчество“ – с. 11, 13, 39, 65, 67, 73, 83

Четене на текстове, анализ на речеви
ситуации и създаване на изречения,
свързани с опазването на природата, със
здравословния начин на живот и спорт.

Учебник: с. 29, 41, 72
УТ № 2: с. 21, 33

Съчиняване на текстове на екологични
теми по предложена словесна опора
или по картина.

Учебник: с. 43

Създаване на кратки текстове, свързани
със здравословния начин на живот.

Учебник: с. 41, 49
УТ № 1: с. 35
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
РАЗДЕЛ: Езиково обучение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
През учебната       /       година
Училище: 
Изготвил: 
Град: 
Утвърждавам: 
Директор: 
УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

(45%)

НЗ

50

УРОЦИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ, ЗА ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГОВОР

(45%)

ЗО

49

УРОЦИ ЗА ДИАГНОСТИКА

(3%)

Д

3

УРОЦИ ПО ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ

(7%)

ИЧ

17
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№
I

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Българският
език в нашето
общуване
Учебник – с. 8
УТ 1 – с. 4

П

Текст. Изре
чение
Учебник – с. 9
УТ 1 – с. 5

П

СТ – Общува
не. Култура
на речевото
поведение
Учебник – с. 88

П

СТ – Общува
не. Култура
на речевото
поведение
Учебник – с. 89
УТ 3 – с. 5

П

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Осмисля ролята на езика в об-  беседа
щуването и езиковото разно  текстолингвистиобразие в света.

чен анализ

 Разбира значението на бъл-  самостоятелна

гарския език като средство за работа
общуване.
 творчески препис
 Прави разлика между майчин  проектна работа
език и официален език и осмисля различния социокултурен
контекст на употребата им.

 Определя темата на текста  текстолингвистии открива ключовите думи в
него. Озаглавява чужд текст.
 Определя вида на изреченията
по цел на изказване.
 Оформя пунктуационно правилно различни по цел на изказване изречения.
 Отделя изреченията в текста,
като означава началото и края
им. Употребява словоредни
варианти на изречението.

чен анализ

 синтактичен
анализ

 речева ситуация
 творчески препис
 моделиране

 Ориентира се в комуника-  наблюдение
тивноречевата ситуация (Кой  речеви ситуации
говори? На кого? За какво?  езикови игри
Защо? Кога? Как? Къде?).

 Прилага правилата за речева

учтивост в диалогичното общуване.
 Използва езикови и неезикови
средства в определена комуникативна ситуация.

 Ориентира се в комуникатив-  беседа
норечевата ситуация.
 речеви ситуации
 Прилага правилата за речева  езикови игри
учтивост при изразяване на  моделиране
съгласие и несъгласие, при
водене на спор, в интернет общуването.
 Уместно употребява езиковите средства според комуникативната ситуация.
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Бележки/
Коментари

№
II

III

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Думата като
част на речта
Учебник – с. 10
УТ 1 – с. 6

П

Строеж и
звуков състав
на думата
Учебник – с. 11
УТ 1 – с. 7

П

Значение на
думата
Учебник –
с. 12 – 13
УТ 1 – с. 8 – 9
Странички за
самопроверка

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Разпознава личното местои-  наблюдение
мение, глагола, съществител-  морфологичен

ното име и прилагателното анализ
име като части на речта.
 творчески препис
 Образува и употребява в реч-  редактиране
та си правилно и уместно тех
ни форми.
 Определя лице и число на личните местоимения и лице на
глагола, рода и числото на съществителните и прилагателните имена.

ЗО

 Разграничава корен и пред-  морфологичен
ставка като части на думата.
Разпознава сродни думи по
общия им корен и открива
техни правописни особености.
Прави проверка чрез сродни
думи. Пише правилно думи с
представки.
 Пише правилно буквите на
гласните звукове в крайна
сричка на думата. Пише правилно звучни съгласни в средата и в края на думата пред
беззвучни. Пише правилно
думи с група съгласни и без
звучните съгласни с и т пред
звучни съгласни в началото и
в средата на думата.

анализ

 фонетичен анализ
 творчески препис
 редактиране
 самостоятелна
конструктивна
дейност
 проектна работа

 Определя пряко и преносно  лингвистичен
значение на думата.
 Разпознава синонимите като
близки по значение думи.
Подбира и употребява думи
в пряко и преносно значение
и синоними в съответствие с
конкретен езиков контекст и
комуникативна ситуация.
 Открива несъответствия между изговор и правопис на
гласни и съгласни звукове в
думите. Прилага начина за
правописна проверка.
 Отделя изреченията в текста,
като означава началото и края
им. Употребява различни словоредни варианти на изречението. Оформя пунктуационно правилно различни по цел
на изказване изречения.
 Разказва устно по картина от
художник.
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анализ
 самостоятелна
конструктивна
дейност
 творчески препис
 работа с тълковен и синонимен
речник
 тестови задачи
 диктовка

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

Значение на
думата
УТ 1 –
с. 39 – 40
Работен лист
Знам и мога 1

ДВх

 Определя пряко и преносно

Широки и
тесни гласни
Учебник – с. 14
УТ 1 – с. 10

ЗО

Тема

Методи и похвати
на работа

значение на думата.

 Разпознава синонимите като

близки по значение думи.
Подбира и употребява думи
в пряко и преносно значение
и синоними в съответствие с
конкретен езиков контекст и
комуникативна ситуация.
 Открива несъответствия между изговор и правопис на
гласни и съгласни звукове в
думите. Прилага начина за
правописна проверка.
 Отделя изреченията в текста,
като означава началото и края
им. Употребява различни словоредни варианти на изречението. Оформя пунктуационно правилно различни по цел
на изказване изречения.
 Разказва устно по картина от
художник.

 Открива в корелативни двой-  фонетичен анализ
ки тесните и широките гласни  работа с правописен речник

звукове.

 Пише правилно буквите на  наблюдение
гласните звукове под и без  езикови игри
ударение.
 групова работа
 Прилага начини за проверка
на правописа на гласните звукове в думите.

СТ – Тексто
вете, които
мога да създа
вам
Учебник – с. 90

П

 Прави подробен писмен пре-  наблюдение
разказ на кратък художествен  беседа
повествователен текст.
 текстолингвистиПише
съчинение
по
зададена
чен анализ

тема, като се придържа към нея.  самостоятелна
 Съчинява писмен текст по конструктивна
предложен литературен герой.

СТ – Тексто
вете, които
мога да създа
вам
Учебник – с. 91

П

дейност

 Съчинява писмен текст по  наблюдение
преживяна случка.
 беседа
 Използва факти и идеи от не-  текстолингвистихудожествен текст при писмен чен анализ
отговор на поставен въпрос.  самостоятелна
 Пише лично писмо (в хартиен конструктивна
или електронен вариант).
дейност
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Бележки/
Коментари

№
IV

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Изговор и
правопис на
гласните
звукове
Учебник – с. 15
УТ 1 – с. 11

НЗ

Звучни и без
звучни съглас
ни
Учебник – с. 16
УТ 1 – с. 12

ЗО

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Прави разлика между изговор и  наблюдение
правопис на неударена гласна.  фонетичен анализ
 Пише правилно буквите на  творчески препис
гласните звукове под и без  редактиране
ударение. Прилага начини за
правописа на гласни в неударени срички.
 Прилага начини за проверка
на правописа на думи с -ър-,
-ръ-; -ъл-, -лъ-.

 Сравнява основните корела-  наблюдение
тивни двойки съгласни зву-  фонетичен анализ
кове по признака звучност –  творчески препис
беззвучност (б-п; в-ф; г-к;  редактиране
д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).
 групова работа
 Открива звуковата промяна
на звучни съгласни в края на
думата и в средата на думата
пред беззвучни.
 Прилага начини за проверка на правописа на съгласни
звукове в края на думата и в
средата на думата пред без
звучни.

V

СТ – Тексто
вете, които
мога да създа
вам
УТ 3 – с. 6 – 7

ДВх

Изговор и
правопис на
съгласните
звукове
Учебник – с. 17
УТ 1 – с. 13

НЗ

 Изпълнява тестовите задачи.  тестови задачи
Създава собствен текст, като  самостоятелна
пише съчинение по зададена конструктивна
тема, придържайки се към нея. дейност
 Редактира свой текст.
 редактиране

 Пише правилно звучни съ-  наблюдение
гласни в средата и в края на  фонетичен анализ
думата пред беззвучни. Пише  творчески препис
правилно беззвучните съглас-  езикова игра
ни с и т пред звучни съгласни  групова работа
в началото и в средата на думата.
 Пише правилно думи с група
съгласни.
 Пише правилно думи с представки.
 Прилага начини за проверка
на правописа на съгласните
звукове в средата и в края на
думата пред беззвучни.
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Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Твърди и меки
съгласни зву
кове
Учебник – с. 18
УТ 1 – с. 14

НЗ

СТ – Пряка и
непряка реч
Учебник – с. 92

НЗ

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Разграничава твърди съглас-  наблюдение
ни звукове и меки съгласни  фонетичен анализ
звукове.
 творчески препис
 Открива мекостта на съглас-  самостоятелна
ните в думи с буквите ю, я конструктивна
след съгласен звук и с буквата дейност
ь в съчетание с о.
 езикови игри
 Изговаря книжовно меки съгласни.

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 текстолингвисти Разпознава графически пряка чен анализ
от непряка реч.
 самостоятелна
 Преобразува пряка в непряка конструктивна
реч.

 Прави устен преразказ на

дейност

текст.

VI

СТ – Пряка и
непряка реч
Учебник – с. 93

НЗ

Отбелязване
на меките
съгласни при
писане
Учебник – с. 19
УТ 1 – с. 15

НЗ

Отбелязване
на меките
съгласни при
писане
Учебник – с. 20
УТ 1 – с. 16

ЗО

СТ – Пряка и
непряка реч
УТ 3 – с. 8 – 9

ЗО

 Разпознава диалог и монолог в  наблюдение
художествен текст.
 беседа
Разпознава
графически
пряка

 самостоятелна
от непряка реч.
 Преобразува пряка в непряка
реч.
 Прави устен преразказ на
текст.

конструктивна
дейност

 Разграничава твърди и меки  наблюдение
съгласни звукове.
 фонетичен анализ
 Открива мекостта на съглас-  творчески препис
ните в думи с буквите ю, я  самостоятелна
след съгласен звук и с буквата
ь в съчетание с о.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Открива правописни особености на думи с ю, я, йо, ьо.

конструктивна
дейност

 Разграничава твърди и меки  наблюдение
съгласни звукове.
 фонетичен анализ
 Открива мекостта на съглас-  творчески препис
ните в думи с буквите ю, я  самостоятелна
след съгласен звук и с буквата
ь в съчетание с о.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Открива правописни особености на думи с ю, я, йо, ьо.

конструктивна
дейност

 Оформя графически правилно  наблюдение
пряка и непряка реч в писмен  творчески препис
текст.
 самостоятелна
Прави
писмен
преразказ
на
конструктивна

текст, като преобразува пряката реч в непряка.
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дейност

Бележки/
Коментари

№
VII

VIII

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Правопис и
правоговор на
думи с меки
съгласни
Учебник – с. 21
УТ 1 – с. 17

НЗ

Изговор и пра
вопис на думи
без ударение
Учебник – с. 22
УТ 1 – с. 18

НЗ

СТ – Редак
тиране чрез
съкращаване и
добавяне
Учебник – с. 94
УТ 3 – с. 10

ЗО

СТ – Редак
тиране чрез
съкращаване и
добавяне
Учебник – с. 95
УТ 3 – с. 11

ЗО

Изговор и пра
вопис на думи
без ударение
Учебник – с. 23
УТ 1 – с. 19

ЗО

Звуков състав
на думата –
обобщение
Учебник –
с. 24 – 25
УТ 1 – с. 20
(Страничка за
самопроверка)

ЗО

Звуков състав
на думата
УТ 1 –
с. 41 – 42
(Работен лист
Знам и мога 2)

ЗО

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Познава начини за отбелязва-  наблюдение
не на меки съгласни звукове.  фонетичен анализ
Изговаря книжовно меки съ-  творчески препис
гласни.
 самостоятелна
конструктивна
дейност
 тестова задача

 Изговаря книжовно думите  беседа
без ударение.
 творчески препис
 Пише отделно думите без свое  самостоятелна
ударение (кратки местоименни форми, частици, предлози,
съюзи).

конструктивна
дейност

 Редактира свой и чужд текст.  наблюдение
 Прилага различни начини за  беседа
редактиране на текст – чрез  редактиране
съкращаване и добавяне.

 Редактира свой и чужд текст.  наблюдение
 Прилага различни начини за  беседа
редактиране на текст – чрез  редактиране
съкращаване и добавяне.

 Изговаря книжовно думите  наблюдение
без ударение.
 творчески препис
 Пише отделно думите без свое  редактиране
ударение (кратки местоимен-  езикови игри
ни форми, частици, предлози,
съюзи).

 Разбира връзката между кни-  наблюдение
жовен изговор и правопис на  фонетичен анализ
звуковете.
 работа с правопиРазграничава
твърди
и
меки
сен речник

съгласни звукове.
 езикови игри
Познава
начини
за
отбелязва
 групова работа
не на меки съгласни звукове.  редактиране
 Изговаря книжовно меки съгласни.
 Изговаря книжовно думите
без ударение.
 Пише отделно думите без свое
ударение.

 Познава начини за отбелязва-  тестови задачи
не на меки съгласни звукове.  диктовка
 Прилага начини за проверка
на правописа на звучни и беззвучни съгласни, на гласни звукове в неударена сричка.
 Пише под диктовка.
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№
IX

X

XI

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

 Разграничава

корена като
най-важна значеща част на
думата.
представката
 Разграничава
като словообразуваща част на
думата.
 Разпознава сродни думи по
общия им корен.
 Прави справка за речниковото
значение на думи в тълковен
речник (включително и електронен).

Методи и похвати
на работа

 наблюдение
 морфемен анализ
 работа с тълко-

Строеж
на думата.
Корен. Пред
ставка
Учебник – с. 26
УТ 1 – с. 21

ЗО

Образуване на
нови думи
Учебник – с. 27
УТ 1 – с. 22

НЗ

СТ – Редак
тиране чрез
заместване и
разместване
Учебник – с. 96
УТ 3 – с. 12

ЗО

СТ – Редак
тиране чрез
заместване и
разместване
Учебник – с. 97
УТ 3 – с. 13

ЗО

Сложни думи
Учебник – с. 28
УТ 1 – с. 23

НЗ

 Разграничава

корена като
най-важна значеща част на
думата.
 Познава сложните думи като
образувани от два корена.
 Открива в текст сложни думи.

 наблюдение
 беседа
 творчески препис
 групова работа

Сложни думи
Учебник – с. 29
УТ 1 – с. 24

ЗО

 Разграничава

 наблюдение
 морфемен анализ
 творчески препис
 самостоятелна

Образуване на
сложни думи
Учебник – с. 30
УТ 1 – с. 25

вен речник

 езикови игри
 творчески препис

 Пише правилно думи с пред-  самостоятелна
ставки.

конструктивна
дейност
общия им корен.
 творчески препис
 Открива правописни особе-  езикови игри
ности на сродни думи.
 редактиране

 Разпознава сродни думи по

 Редактира свой и чужд текст.  наблюдение
 Прилага различни начини за  беседа
редактиране на текст – чрез  редактиране
заместване и разместване.

 Редактира свой и чужд текст.  наблюдение
 Прилага различни начини за  беседа
редактиране на текст – чрез  редактиране
заместване и разместване.

НЗ

корена като
най-важна значеща част на
думата.
 Познава сложните думи като
образувани от два корена.

конструктивна
дейност
 езикови игри

 Познава сложните думи като  наблюдение
образувани от два корена.
 морфемен анализ
 Образува сложни думи по раз-  творчески препис
лични начини.
 самостоятелна
конструктивна
дейност
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№

XII

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Правопис и
употреба на
сложните
думи в речта
Учебник – с. 31
УТ 1 – с. 26

НЗ

СТ – Изказва
не по зададена
тема
Учебник – с. 98

НЗ

СТ – Изказва
не по зададена
тема
Учебник – с. 99
УТ 3 – с. 14

ЗО

Словообразу
ване –
обобщение
Учебник –
с. 32 – 33
УТ 1 – с. 27
(Страничка за
самопроверка)

ЗО

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Образува сложни думи по раз-  беседа
лични начини.
 творчески препис
 Пише правилно сложни думи.  самостоятелна
 Използва правилно сложни конструктивна
думи в речта си.

дейност

 Разбира връзката между тема-  наблюдение
та и заглавието на текста.
 беседа
 Прави изказване по зададена  самостоятелна
тема, като се ориентира в комуникативноречевата ситуация.
 Използва различни стратегии
за извличане на информация
от художествен и научнопопулярен текст.

конструктивна
дейност

 Разбира връзката между тема-  наблюдение
та и заглавието на текста.
 беседа
Прави
изказване
по
зададена

 работа с енциклотема, като се ориентира в кому- педии
никативноречевата ситуация.  проектна дейност
 Използва различни стратегии
за извличане на информация
от художествен и научнопопулярен текст.
 Участва в екипна дейност за
изготвяне на презентации.

 Разпознава сродни думи по  морфемен анализ
общия им корен.
 творчески препис
 Пише правилно думи с пред-  редактиране
ставки.
 езикови игри
 Открива правописни особе-  тестови задачи
ности на сродни думи.

 Познава сложните думи като
образувани от два корена.

 Образува сложни думи по различни начини.

 Пише правилно сложни думи.
 Използва правилно сложни
думи в речта си.

Словообразу
ване
УТ 1 –
с. 43 – 44
(Работен лист
Знам и мога 3)

ЗО

 Разпознава сродни думи по  творчески препис
общия им корен.
 редактиране
 Пише правилно думи с пред-  езикови игри
ставки.
 тестови задачи
 Открива правописни особености на сродни думи.

 Познава сложните думи като
образувани от два корена.

 Образува сложни думи по различни начини.

 Пише правилно сложни думи.
 Пише под диктовка.
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№

Уч.
седм.

Тема
Значение на
думата
Учебник – с. 34
УТ 1 – с. 28

Вид
на
урока
ЗО

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Определя прякото и преносно-  наблюдение
то значение на думата.
 творчески препис
 Употребява думи в пряко и  тестова задача
преносно значение.
 работа с тълко Прави справка за речниковото вен речник
значение на думи в тълковен  езикови игри
речник (включително и електронен).

СТ – Изказва
не по зададена
тема
УТ 3 –
с. 15 – 17

ЗО

 Разбира връзката между тема-  наблюдение
та и заглавието на текста.
 работа с енцикло Прави изказване по зададена педии
тема, като се ориентира в кому-  самостоятелна
никативноречевата ситуация.

 Използва различни стратегии

за извличане на информация
от художествен и научнопопулярен текст.
 Участва заедно със своя екип
в изработването на презентация или табло по избрана тема.
 Подготвя се за представяне
на презентацията или таблото
пред своите съученици.
XIII

конструктивна
дейност

 Разпознава синонимите като  наблюдение
близки по значение думи.
 творчески препис
Разграничава
синоними
от

 работа със сино-

Синоними
Учебник – с. 35
УТ 1 – с. 29

ЗО

Антоними
Учебник – с. 36
УТ 1 – с. 30

НЗ

 Познава

СТ – Подробен
преразказ на
приказка
Учебник –
с. 100 – 101

НЗ

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 работа с елек Разпознава графически пряка тронен тълковен

сродни думи.
нимен речник
Подбира
думи
в
съответствие

 езикови игри
с конкретен езиков контекст и
комуникативна ситуация.
антонимите като
думи с противоположно значение.
 Определя значението на антоними в езиков контекст.
 Разпознава антонимни отношения между думи.

от непряка реч.

 наблюдение
 беседа
 творчески препис
 езикова игра

речник

 Прави справка за речниковото  групова работа
значение на думи в тълковен
речник (включително и електронен).
 Прави подробен устен преразказ на кратък художествен повествователен текст.
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№

XIV

XV

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  редактиране
от художествен текст.
 самостоятелна
 Прави подробен писмен пре- конструктивна

СТ – Подробен
преразказ на
приказка
УТ 3 –
с. 18 – 19

ЗО

Употреба на
антонимите
в речта
Учебник – с. 37
УТ 1 – с. 31

НЗ

Думата в реч
ника на езика
– обобщение
Учебник –
с. 38 – 39
УТ 1 – с. 32
Страничка за
самопроверка, с. 45 – 46
Работен лист
Знам и мога 4

ЗО

СТ – Подробен
преразказ на
приказка
УТ 3 – с. 20

ЗО

 Редактира свой текст.

Видове изре
чения по цел
на изказване
Учебник – с. 40
УТ 1 – с. 33

ЗО

 Определя вида на изреченията  творчески препис
според целта на изказване.
 лингвистичен
 Употребява различни по цел анализ
на изказване изречения в съ-  моделиране
ответствие с комуникативната  речева ситуация
ситуация.
 самостоятелна
 Оформя пунктуационно пра- конструктивна

разказ на кратък откъс от художествен повествователен
текст.

 Определя значението на анто-  лексикален ананими в езиковия контекст.

лиз

 Употребява уместно в речта  творчески препис
си антоними.
 работа с тълко Прави справка за речниковото вен и антонимен
значение на думи в тълковен речник
речник (включително и елек-  тестова задача
тронен).

 Разграничава синоними от ан-  наблюдение
тоними.
 творчески препис
Разпознава
в
речта
думи
с

 лингвистичен
противоположно значение.
анализ
Употребява
уместно
в
речта

 работа със синоси антоними.
нимен и антониПрави
справка
за
речниковото
мен речник

значение на думи в тълковен  самостоятелна
речник (включително и елек- конструктивна
дейност
тронен).
Разказва
устно
по
картина
от

 съпоставяне
художник.

вилно различни по цел на изказване изречения.

Пунктуация в
изречението
Учебник – с. 41
УТ 1 – с. 34

дейност

НЗ

 наблюдение
 редактиране

дейност

 Употребява различни по цел  наблюдение
на изказване изречения в съ-  беседа
ответствие с комуникативната  лингвистичен

анализ
ситуация.
Оформя
пунктуационно
пра
 творчески препис
вилно различни по цел на из-  самостоятелна
конструктивна
казване изречения.
Използва
правилно
пунткуадейност

цията в изречения – тире, дво-  проектна дейност
еточие…
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№

Уч.
седм.

Тема
СТ – Кратък
преразказ на
приказка
Учебник –
с. 102 – 103

Вид
на
урока
НЗ

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 работа с елек Открива посланието на текста. тронен тълковен
 Преобразува пряка реч в не- речник самостояпряка.

телна конструктивна дейност
текст, като предава накратко и  групова работа
последователно съдържанието му.

 Прави устен преразказ на

XVI

XVII

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  редактиране
от художествен текст.
 самостоятелна
 Прави писмен преразказ на конструктивна

СТ – Кратък
преразказ на
приказка
УТ 3 –
с. 21 – 22

ЗО

Главни части
на изречение
то. Подлог
Учебник – с. 42
УТ 1 – с. 35

НЗ

 Разпознава подлога като глав-  наблюдение
на част на изречението, като  беседа
използва въпросите: Кой?  творчески препис
Какво? Кои?
 отговор на лингПодчертава
подлога
в
изречевистичен въпрос

нието с една права черта.
 редактиране
 тестова задача

Главни части
на изречение
то. Подлог
Учебник – с. 43
УТ 1 – с. 36

ЗО

 Разпознава подлога като глав-  наблюдение
на част на изречението, като  отговор на линг-

СТ – Кратък
преразказ на
приказка
УТ 3 – с. 23

ЗО

 Редактира свой текст.

Главни части
на изречение
то. Сказуемо
Учебник – с. 44
УТ 1 – с. 37

НЗ

 Разпознава сказуемото като  наблюдение
основа на изречението.
 творчески препис
Използва
въпросите
Какво

 самостоятелна

Главни части
на изречение
то. Сказуемо
Учебник – с. 45
УТ 1 – с. 38

ЗО

текст, като предава накратко и
последователно съдържанието му.

дейност

използва въпросите: Кой? вистичен въпрос
Какво? Кои?
 творчески препис
 Подчертава подлога в изрече-  редактиране
нието с една права черта.
 речева ситуация

 наблюдение
 редактиране

прави? и Какво правят?, за конструктивна
да открие сказуемото в изре- дейност
чението.
 тестова задача
Подчертава
го
с
две
прави

черти.

 Разпознава сказуемото като  творчески препис
основа на изречението.
 самостоятелна
 Използва въпросите Какво конструктивна
прави? и Какво правят?, за дейност
да открие сказуемото в изре-  работа с тълковен речник
чението.
 Подчертава го с две прави  езикови игри
черти.
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№

XVIII

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

СТ – Подробен
преразказ на
легенда
Учебник –
с. 104

НЗ

СТ – Подробен
преразказ на
легенда
УТ 3 –
с. 24 – 25

ЗО

Словоред
Учебник – с. 46
УТ 2 – с. 4

НЗ

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Познава легендата като фол-  наблюдение
клорен и литературен вид.
 беседа
 Използва различни стратегии  работа с елекза извличане на информация
от художествен текст.
 Прави подробен устен преразказ на легенда.

тронен тълковен
речник

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  редактиране
от художествен текст.
 самостоятелна
конструктивна
 Редактира чужд текст.
 Прави подробен писмен пре- дейност
разказ на легенда.

 Използва различни словоред-  наблюдение
ни варианти в зависимост от  речева ситуация
целта на изказването.
 моделиране
 редактиране
 самостоятелна
конструктивна
дейност
 групова работа

Изречението
в текста
Учебник – с. 47
УТ 2 – с. 5

НЗ

 Оформя пунктуационно пра-  наблюдение
вилно изреченията в текста.
 беседа
 Разпознава графически пряка  текстолингвистиот непряка реч.
пряка.

СТ – Подробен
преразказ на
легенда
УТ 3 – с. 26

чен анализ

 Преобразува пряка реч в не-  самостоятелна

ЗО

конструктивна
дейност
 проектна дейност

 Редактира свой текст.

 наблюдение
 редактиране

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици х 3,5 часа седмично = 56 часа
XIX

Видове из
речения по
състав
Учебник – с. 48
УТ 2 – с. 6

Свързване на
простите
изречения в
състава на
сложното
Учебник – с. 49
УТ 2 – с. 7

НЗ

 Разпознава подлога и сказуе-  наблюдение
мото като части на изречение.  беседа
 Познава простото изречение  отговор на лингкато вид изречение по състав.

вистичен въпрос

речение в състава на сложно
по броя на сказуемите.

дейност

 Разграничава просто изрече-  творчески препис
ние от сложно изречение.
 самостоятелна
 Ориентира се за простото из- конструктивна
НЗ

 Разграничава просто от слож-  наблюдение
но изречение.
 беседа
 Ориентира се за простото из-  отговор на линг-

речение в състава на сложно вистичен въпрос
по броя на сказуемите.
 творчески препис
 Свързва простите изречения  самостоятелна
в състава на сложното с раз- конструктивна
лични свързващи думи или ги дейност групова
отделя със запетая.
работа
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№

XX

XXI

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Познава легендата като фол-  наблюдение
клорен и литературен вид. Из-  беседа
ползва различни стратегии за  самостоятелна

СТ – ратък
преразказ на
легенда
Учебник –
с. 105

НЗ

СТ – Кратък
преразказ на
легенда
УТ 3 –
с. 27 – 28

ЗО

Свързване на
простите
изречения в
състава на
сложното
Учебник – с. 50
УТ 2 – с. 8

ЗО

Преобразува
не на прости
изречения в
сложни
Учебник – с. 51
УТ 2 – с. 9

НЗ

СТ – Кратък
преразказ на
легенда
УТ 3 – с. 29

ЗО

 Редактира свой текст.

Изречение –
обобщение
Учебник –
с. 52 – 53
УТ 2 –
с. 10 – 11
Странички за
самопроверка,
с. 41 – 42
Работен лист
Знам и мога 5

ЗО

 Разпознава подлога и сказуе-  наблюдение
мото като части на изречение.  отговор на линг Разграничава простите изре- вистичен въпрос
чения в състава на сложното  творчески препис
по броя на сказуемите.
 самостоятелна
Разграничава
съюзно
и
безсъконструктивна


извличане на информация от конструктивна
дейност
художествен текст.
 Прави устен преразказ на ле-  проектна дейност
генда, като предава накратко и
последователно съдържанието.

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  редактиране
от художествен текст.
 самостоятелна
конструктивна
 Редактира чужд текст.
 Прави писмен преразказ на дейност
легенда, като предава накратко и последователно съдържанието.

 Разграничава просто от слож-  наблюдение
но изречение.
 творчески препис
Ориентира
се
за
простото
из
 самостоятелна
речение в състава на сложно конструктивна
по броя на сказуемите.
дейност
Свързва
простите
изречения

 проектна дейност
в състава на сложното с различни свързващи думи или ги
отделя със запетая.

 Свързва простите изречения в  наблюдение
състава на сложното с различ-  отговор на линг-

ни свързващи думи или ги от- вистичен въпрос
деля със запетая. Преобразува  самостоятелна
простите изречения в сложни конструктивна
дейност
и обратно.
 моделиране

 наблюдение
 редактиране

юзно свързване на прости из- дейност
речения в сложно.
 моделиране
Преобразува
простите
изрече
 тестови задачи
ния в сложни и обратно.
 Разказва устно по картина от
художник
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Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема
Съществи
телно име
Учебник – с. 54
УТ 2 – с. 12

Вид
на
урока
ЗО

Очаквани резултати
от обучението

 Познава съществителното име  наблюдение
като част на речта.
 морфологичен
 Разграничава съществителни анализ
собствени и съществителни  самостоятелна
нарицателни имена.

 Определя вида, рода и числото
на съществителното име.

XXII

СТ – Съчиня
ване на текст
по картина
Учебник –
с. 106 – 107

НЗ

СТ – Съчиня
ване на текст
по картина
УТ 3 –
с. 30 – 31

ЗО

Образуване и
правопис на
съществител
ни имена
Учебник – с. 55
УТ 2 – с. 13

НЗ

Членуване на
съществител
ните имена
Учебник – с. 56
УТ 2 – с. 14

НЗ

Методи и похвати
на работа

конструктивна
дейност
 езикови игри
 проектна дейност

 Разказва устно по картина от  наблюдение
художник.
 беседа
 Озаглавява собствен текст.
 работа със синонимен речник

 самостоятелна

проектна дейност

 Съчинява текст по картина от  наблюдение
художник.
 беседа
Озаглавява
собствен
текст.

 самостоятелна

конструктивна
дейност

 Разбира връзката между кни-  наблюдение
жовен изговор и правопис.
 самостоятелна
 Изговаря правилно същест- конструктивна
вителни имена в единствено дейност
число, при които във формата  редактиране
им за мн. ч. гласният звук -ъ,
-а изпада.
 Пише правилно съществителни имена с представки.

 Членува съществителни име-  наблюдение
на.
 беседа
 Разбира значението на опре-  морфемен анализ
делителния член и кога се из-  работа с тълковен речник

ползва.

 Прави справка в тълковен реч-  творчески препис
ник за значението на опреде-  редактиране
лена дума.

XXIII

СТ – Съчиня
ване на текст
по картина
УТ 3 – с. 32

ЗО

 Редактира свой текст.

Членуване на
съществител
ните имена
от мъжки род
Учебник – с. 57
УТ 2 – с. 15

НЗ

 Разпознава пълен и кратък оп-  наблюдение
ределителен член на същест-  беседа
вителното име от м.р., ед.ч.  морфемен анализ
чрез проверка с личното мес-  творчески препис
тоимение той.
 редактиране
 Свързва членуването на съ-  групова работа
ществителните имена от мъжки род с пълен и кратък член
със службата, която те изпълняват в изречението.
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 наблюдение
 редактиране

Бележки/
Коментари

№

XXIV

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Разпознава пълен и кратък оп-  наблюдение
ределителен член на същест-  беседа
вителното име от м.р., ед.ч.  морфемен анализ
чрез проверка с личното мес-  творчески препис
тоимение той.
 редактиране
 Изговаря и пише правилно

Правоговор и
правопис на
членуваните
съществител
ни имена
Учебник – с. 58
УТ 2 – с. 16

НЗ

СТ – Отговор
на поставен
въпрос към
художествен
текст
Учебник –
с. 108 – 109

НЗ

СТ – Отговор
на поставен
въпрос към
художествен
текст
УТ 3 –
с. 33 – 34

ЗО

Правоговор и
правопис на
членуваните
съществител
ни имена
Учебник – с. 59
УТ 2 – с. 17

ЗО

 Разпознава пълен и кратък оп-  наблюдение
ределителен член на същест-  морфемен анализ
вителното име от м.р., ед.ч.  речева ситуация
чрез проверка с личното мес-  творчески препис
тоимение той.
 редактиране
 Изговаря и пише правилно  тестова задача
членуваните съществителни  проектна дейност
имена.
 езикови игри

Глагол
Учебник – с. 60
УТ 2 – с. 18

ЗО

 Разпознава глагола като част  наблюдение
на речта.
 творчески препис
 Разграничава формите на гла-  речеви ситуации
голите за първо, второ и трето  самостоятелна

членуваните
имена.

съществителни

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 самостоятелна
 Отговаря устно на поста- конструктивна
вен въпрос към художествен
текст, като посочва аргументи
от текста.

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  самостоятелна
от художествен текст.
 Открива посланието на текста.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
текст, като посочва аргументи
от текста.

лице, единствено и множествено число.
 Определя лице и число на глагола с помощта на личните
местоимения.
СТ – Отговор
на поставен
въпрос към
художествен
текст.
УТ 3 – с. 35

ЗО

дейност

 Редактира свой текст.
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конструктивна
дейност

конструктивна
дейност

 наблюдение
 редактиране

Бележки/
Коментари

№
XXV

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Правоговор,
правопис и
употреба на
глаголите
Учебник – с. 61
УТ 2 – с. 19

НЗ

Сегашно вре
ме на глагола
Учебник – с. 62
УТ 2 – с. 20

НЗ

Очаквани резултати
от обучението

 Определя лице и число на гла-  наблюдение
гола с помощта на личните  творчески препис
местоимения.
 самостоятелна
 Изговаря и пише правилно конструктивна
глаголи в първо лице, един- дейност
ствено и множествено число  редактиране
и в трето лице в множествено
число в сегашно време.
 Прави разлика между изговора и правописа на окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите
за сегашно време.
 Пише правилно глаголи с
представки.
 Употребява уместно глаголи и
техните форми.

 Определя сегашно време на  наблюдение
глагола като действие, което  речева ситуация
се извършва в момента на го-  беседа
ворене.
 отговор на линг Употребява правилно фор- вистичен въпрос
мите на глаголите, които са с  самостоятелна
окончание -а, -я или -м в първо лице единствено число.
 Употребява правилно сегашно време на глагола.

XXVI

Методи и похвати
на работа

СТ – Съчиня
ване на текст
по аналогия
Учебник –
с. 110 – 111

НЗ

СТ – Съчиня
ване на текст
по аналогия
УТ 3 –
с. 36 – 37

ЗО

Сегашно вре
ме на глагола
Учебник – с. 63
УТ 2 – с. 21

ЗО

конструктивна
дейност

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 сравнение
Открива
посланието
на
текста.

 самостоятелна
Съчинява
устен
текст
по
анаконструктивна

логия, като променя героите и
мястото на действието, но запазва техните качества.

дейност

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 самостоятелна
 Прави съчинение по аналогия, конструктивна
като променя героите и мястото на действието, но запазва
техните качества.

дейност

 Определя сегашно време на  наблюдение
глагола според момента на го-  отговор на линг-

вистичен въпрос

ворене.

 Употребява правилно сегаш-  творчески препис
но време на глагола.
 самостоятелна
 Употребява правилно форми- конструктивна
те на глаголите с окончание -а, дейност
-я или -м в първо лице един-  езикови игри
ствено число.
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Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема
Минало време
на глагола
Учебник – с. 64
УТ 2 – с. 22

Вид
на
урока
НЗ

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Определя минало време на  наблюдение
глагола като действие, което е  речева ситуация
извършено преди момента на  беседа
говорене.
 отговор на линг Употребява правилно форми- вистичен въпрос
те за минало време на глагола.  самостоятелна
конструктивна
дейност

XXVII

СТ – Съчиня
ване на текст
по аналогия
УТ 3 – с. 38

ЗО

 Редактира свой текст.

Минало време
на глагола
Учебник – с. 65
УТ 2 – с. 23

ЗО

 Определя минало време на  наблюдение
глагола.
 творчески препис
Употребява
правилно
форми
 самостоятелна

Бъдеще време
на глагола
Учебник – с. 66
УТ 2 – с. 24

НЗ

те за минало време на глагола.

 наблюдение
 редактиране

конструктивна
дейност

 Определя бъдеще време на  наблюдение
глагола като действие, което  речева ситуация
се извършва след момента на  беседа
говорене.
 отговор на линг Употребява правилно форми- вистичен въпрос
те за бъдеще време на глагола.  самостоятелна
конструктивна
дейност

XXVIII

СТ – Съчи
няване на
приказка по
словесна опора
Учебник –
с. 112 – 113

НЗ

СТ – Съчи
няване на
приказка
по словесна
опора
УТ 3 –
с. 39 – 40

ЗО

Бъдеще време
на глагола
Учебник – с. 67
УТ 2 – с. 25

ЗО

Съвместна
употреба на
глаголните
времена
Учебник – с. 68
УТ 2 – с. 26

НЗ

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 групова работа
 Открива посланието на текста.  проектна дейност
 Съчинява устен текст по словесна опора (две думи).

 Използва различни стратегии  наблюдение
за извличане на информация  беседа
от художествен текст.
 самостоятелна
Озаглавява
собствен
текст.
конструктивна

Съчинява
писмен
текст
по
дейност

словесна опора (две думи).

 Определя бъдеще време на  наблюдение
глагола.
 творчески препис
 Употребява правилно форми-  самостоятелна
те за бъдеще време на глагола
в своята устна и писмена реч.

конструктивна
дейност

 Определя сегашно, бъдеще и  наблюдение
минало време на глагола.
 беседа
 Открива примери за съвмест-  работа с тълко-

ната употреба на различните вен речник
глаголни времена – сегашно,  творчески препис
редактиране
минало, бъдеще.
 Употребява правилно формите за сегашно, бъдеще и минало време на глагола в своята
писмена и устна реч.

30

Бележки/
Коментари

№

XXIX

XXX

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

СТ – Съчи
няване на
приказка по
словесна опора
УТ 3 – с. 41

ЗО

 Редактира свой текст.

Съвместна
употреба на
глаголните
времена
Учебник – с. 69
УТ 2 – с. 27

ЗО

 Определя сегашно, бъдеще и  наблюдение
минало време на глагола.
 творчески препис
 Открива примери за съвмест-  самостоятелна

Прилагател
но име
Учебник – с. 70
УТ 2 – с. 28

ЗО

СТ – Общува
не в интернет
среда. Писане
на съобщение
Учебник –
с. 114

ЗО

СТ – Общува
не в интернет
среда. Писане
на съобщение
УТ 3 – с. 42

ЗО

Образуване,
правопис и
правоговор на
прилагател
ните имена
Учебник – с. 71
УТ 2 – с. 29

НЗ

ната употреба на различните
глаголни времена
 Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на
глагола.

 Разпознава

прилагателното
име като част на речта.
 Разпознава рода и числото на
прилагателното име.
 Познава значението на частиците за образуване на сравнителна и превъзходна степен на
прилагателни имена и ги употребява и пише правилно.

 наблюдение
 редактиране

конструктивна
дейност

 наблюдение
 творчески препис
 самостоятелна
конструктивна
дейност
 групова работа

 Прилага усвоените знания за  наблюдение
писане на съобщения в нова ко-  беседа
муникативна ситуация – интер-  редактиране
нет среда, като използва електронни средства за общуване
 Прилага правилата за речева
учтивост в интернет общуването.

 Участва в общуването с раз-  беседа
лични комуникативни роли.
 съпоставяне
 Използва електронни средства  самостоятелна
за комуникация при създаването на съобщения.
 Прилага правилата за речева
учтивост в интернет общуването.

конструктивна
дейност

 Пише правилно формите на  наблюдение
прилагателните имена за мъж-  творчески препис
ки, женски и среден род в един-  самостоятелна
конструктивна
ствено и множествено число.
Пише
правилно
степенувани
дейност

прилагателни имена и при-  групова работа
лагателни имена, които са с
двойно -нн- във формите им за
ж.р., в ср. р. и мн.ч.
 Разпознава, образува и пише
правилно прилагателни имена, които са представени чрез
сложни думи.
 Употребява уместно прилагателни имена.
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Бележки/
Коментари

№

XXXI

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Числително
име. Видове
числителни
имена
Учебник – с. 72
УТ 2 – с. 30

НЗ

СТ – Общува
не в интер
нет среда.
Писане на
съобщение
УТ 3 – с. 43

ЗО

Числително
име. Видове
числителни
имена
Учебник – с. 73
УТ 2 – с. 31

ЗО

Употреба и
правопис на
числителни
те имена
Учебник – с. 74
УТ 2 – с. 32

НЗ

СТ – Общува
не в интернет
среда. Писане
на писмо
Учебник –
с. 115

НЗ

СТ – Общува
не в интернет
среда. Писане
на писмо
УТ 3 –
с. 44 – 45

ЗО

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Познава числителното име  наблюдение
като част на речта.
 беседа
 Разпознава числително брой-  творчески препис
но име и числително редно  самостоятелна
конструктивна
дейност

име.

 Използва електронни средства  наблюдение
за комуникация при създава-  редактиране
нето на съобщения.
 езикови игри
 Употребява правилно букви  самостоятелна
и цифри при писане на кратки
електронни съобщения и писма.
 Прилага правилата за речева учтивост в интернет общуването.

конструктивна
дейност

 Познава числителното име  наблюдение
като част на речта.
 творчески препис
Разпознава
видовете
числи
 редактиране
телни имена – бройни и редни.  самостоятелна
конструктивна
дейност
 езикови игри

 Познава числителното име  наблюдение
като част на речта.
 отговор на линг Разпознава видовете числи- вистичен въпрос
телни имена – бройни и редни.  творчески препис
 Пише правилно числителните  самостоятелна
имена.

конструктивна
дейност
те числителни имена в устната  езикови игри
и писмената реч.

 Употребява правилно видове-

 Използва електронни средства  наблюдение
за комуникация при създава-  беседа
нето на писма.
 редактиране
 Прилага правилата за речева
учтивост в интернет общуването.

 Участва в общуването с раз-  наблюдение
лични комуникативни роли.
 беседа
Използва
електронни
средства

 самостоятелна
за комуникация при създаването на писма.
 Употребява правилно букви
и цифри при писане на кратки
електронни съобщения и писма.
 Прилага правилата за речева
учтивост в интернет общуването.
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конструктивна
дейност

Бележки/
Коментари

№
XXXII

Уч.
седм.

Тема
Употреба и
правопис на
числителни
те имена
Учебник – с. 75
УТ 2 – с. 33

Вид
на
урока
ЗО

Очаквани резултати
от обучението

 Познава числителното име  наблюдение
като част на речта.
 речева ситуация
 Разпознава видовете числи-  редактиране
телни имена – бройни и редни.  творчески препис
 Разпознава и образува сложни  самостоятелна
числителни имена.

 Пише и употребява правилно
числителните имена.

Части на
речта – обоб
щение
Учебник –
с. 76 – 77
УТ 2 – с. 34
Страничка за
самопроверка

ЗО

Части на
речта
УТ 2, с. 43 – 44
Работен лист
Знам и мога 6

ЗО

Методи и похвати
на работа

конструктивна
дейност
 езикови игри

 Разпознава пълен и кратък  наблюдение
член на съществителното име  отговор на лингот м.р., ед.ч. чрез проверка с
личното местоимение той.
 Разграничава, изговаря и
пише правилно формите на
глаголите за първо, второ и
трето лице, единствено и множествено число.
 Определя и употребява уместно формите за сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
 Открива примери за съвместната употреба на различните
глаголни времена.
 Познава и пише правилно
числителното име като част на
речта и видовете числителни
имена – бройни и редни.
 Употребява правилно частите
на речта.
 Разказва устно по картина от
художник.

вистичен въпрос

 творчески препис
 работа с тълковен речник

 самостоятелна

конструктивна
дейност
 тестови задачи

 Разпознава пълен и кратък  беседа
член на съществителното име  наблюдение
от м.р., ед.ч. чрез проверка с  самостоятелна
личното местоимение той.
 Разграничава, изговаря и
пише правилно формите на
глаголите за първо, второ и
трето лице, единствено и множествено число.
 Определя и употребява уместно формите за сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
 Открива примери за съвместната употреба на различните
глаголни времена.
 Познава и пише правилно
числителното име като част на
речта и видовете числителни
имена – бройни и редни.
 Употребява правилно частите
на речта.
 Пише под диктовка.
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конструктивна
дейност

Бележки/
Коментари

№
XXXIII

Уч.
седм.

Тема
Звуков състав
на думата
Учебник –
с. 78 – 79
УТ 2 – с. 35

Вид
на
урока
П

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Разбира връзката между кни-  беседа
жовен изговор и правопис на  фонетичен анализ
звуковете. Познава отношени-  творчески препис
ята между звуковете като гра-  отговор на лингдивни единици на думата.

вистичен въпрос

 Пише правилно буквите на  редактиране
гласните звукове в крайна  езикови игри
сричка на думата.
 самостоятелна
 Пише правилно звучни съ- конструктивна

гласни в средата и в края на дейност
думата пред беззвучни. Пише  работа с правопиправилно думи с група съглас- сен речник
ни и беззвучните съгласни с и  тестова задача
т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата.
 Разграничава твърди и меки
съгласни звукове. Познава начини за отбелязване на меки
съгласни звукове.
 Изговаря книжовно меки съгласни.
 Изговаря книжовно думите
без ударение.
 Пише отделно думите без свое
ударение (кратки местоименни форми, частици, предлози,
съюзи).
Словообразу
ване
Учебник –
с. 80 – 81
УТ 2 – с. 36

П

 Разграничава корена и пред-  беседа
ставката като части на думата.  морфемен анализ
Разпознава сродни думи по об-  творчески препис
щия им корен и открива техни  отговор на лингправописни особености. Прави
проверка чрез сродни думи.
 Познава сложните думи като
образувани от два корена и
образува сложни думи по различни начини. Използва правилно сложни думи в речта си.
Пише правилно сложни думи.
 Определя пряко и преносно значение на думата. Прави справка
в тълковен речник за значението на определена дума.
 Разпознава синонимите като
близки по значение думи.
 Разпознава в речта думи с противоположно значение (антоними). Подбира и употребява
думи в пряко и преносно значение, синоними и антоними в
съответствие с конкретен езиков контекст и комуникативна
ситуация.
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вистичен въпрос

 редактиране
 езикови игри
 самостоятелна

конструктивна
дейност
 работа със синонимен и тълковен
речник тестова
задача

Бележки/
Коментари

№

XXXIV

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

СТ – Тексто
вете, които
се научих да
създавам
Учебник –
с. 116

ЗО

СТ – Тексто
вете, които
се научих да
създавам
Учебник –
с. 116

ЗО

Думата като
част на речта
Учебник –
с. 82 – 83
УТ 2 – с. 37

П

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Прави подробен писмен пре-  наблюдение
разказ на кратък художествен  беседа
повествователен текст.
 текстолингвисти Пише съчинение по зададена чен анализ
тема, като се придържа към нея.  самостоятелна
 Съчинява писмен текст по конструктивна
предложен литературен герой.

дейност

 Прави изказване по зададена  наблюдение
тема, като се ориентира в кому-  беседа
никативноречевата ситуация.  текстолингвисти Прави подробен и кратък пре- чен анализ
разказ на художествен/неху-  самостоятелна
дожествен повествователен
текст.
 Съчинява текст в отговор на
въпрос към художествен или
нехудожествен текст, като посочва аргументи от текста.
 Съчинява текст по аналогия и
по словесна опора.
 Разказва устно по картина от
художник.
 Редактира свой и/или чужд
текст.

конструктивна
дейност

 Разпознава личното местои-  беседа
мение, глагола, съществител-  морфологичен
ното име, прилагателното име
и числителното име като части
на речта. Образува и употребява в речта си правилно и
уместно техни форми.
 Разпознава пълен и кратък
член на съществителното име
от м.р., ед.ч. чрез проверка с
личното местоимение той.
 Определя сегашно, бъдеще и
минало време на глагола.
 Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на
глагола. Открива примери за
съвместната употреба на различните глаголни времена –
сегашно, минало, бъдеще.
 Разпознава видовете числителни имена – бройни и редни.
 Пише правилно числителните
имена.
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анализ
 творчески препис
 редактиране
 езикови игри
 самостоятелна
конструктивна
дейност

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

Вид
на
урока

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Изречение.
Текст
Учебник –
с. 84 – 85
УТ 2 – с. 37
с. 39 – 40
Какво научих
в 4. клас
Странички за
самопроверка
с. 45 – 46
Работен лист
Знам и мога 7

ДИзх  Определя вида на изреченията
по цел на изказване.
 Разпознава подлога като главна част на изречението.
 Разпознава сказуемото като
основа на изречението.
 Познава простото изречение
като вид изречение по състав.
 Разграничава просто от сложно изречение.
 Ориентира се за простото изречение в състава на сложно
по броя на сказуемите.
 Преобразува простите изречения в сложни и обратно.
 Отделя със запетая простите
изречения в състава на сложното изречение.
 Използва различни словоредни варианти в зависимост от
целта на изказването.
 Определя темата на текста
и открива ключовите думи в
него. Озаглавява свой текст.

СТ – Тексто
вете, които
се научих да
създавам
УТ 3 –
с. 46 – 47

ДИзх  Извлича информация за ези-  тестови задачи
кови и литературни факти от  самостоятелна
конструктивна
различни текстове.
дейност
 Създава собствен текст.
 Редактира свой текст.
 редактиране
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 беседа
 текстолингвистичен анализ

 синтактичен
анализ

 творчески препис
 редактиране
 езикови игри
 самостоятелна
конструктивна
дейност
 тестови задачи
 диктовка

Бележки/
Коментари

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
Българският език в
нашето общуване

групи, но нашият официален език е българският.
Учениците отговарят на въпросите след текста и с
помощта на Ая разбират, че кирилицата е една от
трите азбуки, които се използват в Европейския
съюз, а това е признание и гордост за всички българи. Една от задачите към учениците е да определят
вида на текста към упражнението. По този начин се
актуализират знанията им за художествен и нехудожествен текст. Учениците могат да дадат разнообразни примери за текстове, в които се говори за
българския език и българската реч. Могат да изпеят песен или да рецитират любимо стихотворение,
изучавано в 3. клас.
Задачата във второ упражнение е представена с помощта на илюстрация. На нея са изобразени
кориците на приказки на различни народи. Тъй като
заглавията на книгите са написани на различни езици
четвъртокласниците трябва да ги разпознаят и да ги
назоват. Тази задача може да се проведе и под формата на състезание – кой за най-кратко време може
да каже кои са тези чужди езици и откъде знае за тях.
Трето упражнение включва стихотворението
„Обич към книгата“ от Веса Паспалеева и предполага
не само художествен прочит и препис на думи и изрази, които показват богатството на родното слово,
но и споделяне на лични впечатления за наскоро прочетени книги.На учениците може да се предложи да
си направят читателски дневник на класа, в който да
записват името на книгата, която желаят да прочетат,
а по-късно да напишат за какво се говори в нея и да
нарисуват илюстрация.
В края на урока може да се даде индивидуален
или екипен проект. Задачата в него е: Направете проучване кои са 24-те официални езика в Европейския
език. Кои от тях се изучават във вашето училище?

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Актуализиране на знанията за езика като средство за общуване между хората.
− Обогатяване на знанията за езика, свързани с
общочовешките ценности и националната идентичност.
− Усъвършенстване на уменията за общуване в
мултикултурна среда.
Очаквани резултати
 Разграничава официалния език от майчиния език.
 Осъзнава ролята на официалния език като средство за общуване между различните групи от
хора.
 Разбира, че богатството и хармонията на българския език се разкриват в речта, която звучи
навсякъде около нас.
Предложения за ефективен учебен процес
Първото упражнение от урока насочва вниманието на учениците към факта, че българският
език е официален за Република България. Припомня се, че майчиният език се изучава и ползва, за да
се улесни общуването между хората в отделните

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 4. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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Текст. Изречение

свързана с техния първи учебен ден. Възможен е
вариант на допълнителна задача, при който учениците предлагат свои изречения по темата, като съставят подбудителни и възклицателни изречения и ги
записват в тетрадката си.
Анализиране на предложената комуника
тивна ситуация (среща на четвъртокласниците
с тяхната учителка през първия учебен ден), определяне вида на изреченията по цел на изказване,
препис на изреченията и поставяне на подходящия
препинателен знак в края на всяко от тях
За да се изпълни успешно задачата, вниманието на учениците се насочва към схемата вдясно на
страницата, с която се актуализират и затвърдяват
изучените видове изречения по цел на изказване: съобщително, въпросително, възклицателно и подбудително.
Отделяне на думите и изреченията в текст
и пунктуационно оформяне на всяко изречение. Учениците записват текста в тетрадките си и коментират
написаното:
Много беше хубаво през ваканцията. Чудно
си изкарахме! Бяхме на море и аз вършех големи
щуротии. Плувах много навътре, а после на плажа
спечелих състезанието. Дадоха ми медал и две списания с комикси и флагче. Освен това имах страхотен тен. Много ми отиваше.
Четвъртокласниците споделят свои впечатления
от изминалото лято и ги изразяват с различни изречения по цел на изказване. Може да им се предложи да преобразуват съобщителното изречение Имах
чудесно лято. във въпросително или възклицателно
изречение.
Подреждане на думите в изречения и поставяне на правилния знак в края им:
Леле, много ти тежи чантата!
Днес отново тръгваме на училище.
Не исках да си тръгвам от морето.
Не плувай зад шамандурата!
При това упражнение учителят може да предложи на учениците да разменят тетрадките си, за да си
направят взаимна проверка – да открият и поправят
с молив допуснатите грешки, да оценят изпълнението на задачата с общоприетите за класа емотикони
или да поставят качествена оценка на своя съученик.
Провежда се обсъждане и споделяне на впечатления,
като допуснатите грешки се отстраняват.

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока

− Актуализиране на знанията за текста и изречението като основни градивни единици на езика.

− Затвърдяване на уменията за уместна употреба

и правилно пунктуационно оформяне на видовете изречения по цел на изказване в съответствие
с комуникативната ситуация.

Очаквани резултати
 Посочва темата и ключовите думи на текста.
 Определя изречението, с което се изразяват чувства, като възклицателно.
 Разпознава подбудителните изречения за заповед, молба, съвет, забрана.
 Разграничава подбудително от възклицателно
изречение.
 Преобразува подбудителни и възклицателни изречения.
 Оформя пунктуационно правилно края на подбудителни и възклицателни изречения.
 Употребява видове изречения в съответствие с
комуникативната ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на стихове от Елисавета Багряна,
определяне темата на текста, откриване на ключовите думи и записването им в тетрадката, избиране на
подходящо заглавие.
Схемата вдясно на страницата актуализира знанията на учениците за текст, тема на текста, заглавие и ключови думи, а предложеното стихотворение представя преживяна от учениците ситуация,

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 5. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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Думата като част на речта

степенуване. Изисква се от четвъртокласниците да
открият коя част на речта какви категории притежава
и да докажат твърдението си с подходящи примери.
Беседата подпомага изпълнението на предвидените в
урока задачи и затвърдява комуникативните умения
на учениците. Възможен е вариант на играта „Вярно
ли е, че …“, при която отделни ученици задават въпроси на класа и посочват кой да отговори. Например: „Вярно ли е, че глаголите имат лице и число, но
нямат род и не могат да се степенуват?“.
Прочитане на откъс от разказа на Ангел Каралийчев „Бащин завет“ и изпълняване на следните
задачи:
− определяне вида, рода и числото на съществителните имена от първото изречение
− откриване на прилагателното име с двойно -нни записване на формите му за м.р. и ср.р., ед.ч.
− откриване и преписване на личните местоимения заедно с глаголите, с които са употребени
− записване на глаголите от първото изречение и
подчертаване на представките в тях.
Откриване на глаголите в откъс от стихотворението на Георги Веселинов „Родино мила“ и определяне на лицето и числото им. Откриване и преписване на степенуваните прилагателни имена в текста.
Откриване на думата, която е употребена в
преносно значение в три изречения, замяна на подчертаните думи в същите изречения с думи синоними. За учениците, които срещат затруднения са предложени подходящи прилагателни имена, които могат
да се използват при изпълнение на задачата. Ако в
класа има ученици, които не разграничават синоними и сродни думи, се записват примери на дъската в
две колони – едната за синоними и втората за сродни
думи. Например: хубав, красив, прекрасен и вода,
воденица, водопад.

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Затвърдяване на уменията за разпознаване на
изучените части на речта и определяне на граматичните им категории.
− Затвърдяване на уменията за правопис, правоговор и употреба на изучените части на речта.
Очаквани резултати
 Разпознава думата съм като спомагателен глагол.
 Определя лице и число на глагола.
 Разпознава личното местоимение като част на
речта, която замества имена на лица и предмети.
 Образува форми на лични местоимения.
 Знае правописните особености на личните местоимения аз, той.
 Употребява правилно лични местоимения и
формите на личните местоимения за определяне
на лицето на глаголите.
 Използва учтивата форма на личното местоимение за 2 л., мн. ч. (Вие) в съответствие с комуникативната ситуация.
 Познава значението на частиците за образуване
на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена.
 Пише правилно степенувани прилагателни имена и прилагателни имена, които са с двойно -ннв ж.р., в ср.р. и в мн.ч.
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне на изучените в 3. клас части на
речта с помощта на таблица, която учениците разглеждат и коментират. Вниманието им се насочва
към граматическите категории за лице, число, род и

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 6. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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Откриване на сродните думи в текст и записването им в три колонки:

Строеж и звуков състав
на думата

пътувахме

самолет

земята

пътници

летище

земната

пътуване

полети
полетя

Разпределяне на думи, съдържащи една и съща
представка в три колони и подчертаване на думите, при
които има разлика между изговора и правописа им:
изкривен

отговор

сгънат

измислям

откритие

сблъсък

изпея

отказвам

сграда

изсипвам

отделям

сгрявам

Откриване на грешки в материал на четвъртокласник за рубриката Любопитни факти за училищния вестник и правилно записване на текста в
тетрадката. Сгрешените думи са 11. Правописните
особености се коментират. Вярното записване е: часовниковата, град, строежът, читалище, започнал,
богати, местни, предприемачи, сборник, разказчета,
вестник.
Урокът завършва с предложение за индивидуален, групов или екипен проект. Задачата е да се подготвят материали с любопитни факти за природни
или исторически забележителности в родното място.

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Разграничава корена като най-важна значеща
част на думата.
− Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
− Разпознава сродни думи по общия им корен.
− Открива правописни особености на сродни думи.
Очаквани резултати
 Пише правилно думи с представки.
 Прави правописна проверка чрез сродни думи.
 Разграничава ударена от неударена сричка.
 Прилага начини за проверка на правописа на
гласни в неударени срички и на съгласни звукове в средата на думата.
 Пише правилно беззвучните съгласни с и т пред
звучни съгласни в началото и в средата на думата.
 Открива несъответствия между изговор и правопис на гласни и съгласни звукове.
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне на изучените части на думата
с помощта на схемата в началото на урока. Коментиране на думи, предложени от учениците и подчертаване на корена (основната част на думата) и
ограждане на представката (тази част от думата, която стои пред корена). Например: подпис, разписка,
нарисува, преподава и т.н.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 7. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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Значение на думата

Лятото изтече неусетно.
Песента на девойките полетя над полето.
Балканът разказва легенди за славни времена.
Луната плуваше по звездното небе.
Откриване, записване на групите синоними
и съставяне на изречения с тях.
свиден плача
скъп

рева

мил

ридая

дете

бягам

цвят

нужен

рожба тичам багра необходим
търча

потребен

Разделът „Словесни пейзажи“ включва стихотворението „Гроздобер“ от Елин Пелин и картината
на Васил Горанов на същата тема. За да открият с
какви изразни средства си служат поетът и художникът, учениците четат стихотворението, разглеждат
картината, отговарят на въпросите, споделят чувства, настроения и лични впечатления. Въпросът и
задачите към стихотворението са: С кои думи авторът ни внушава радостно и празнично настроение?
Открий думите, които са употребени в преносно
значение. Напиши синоними на думите: предрича,
чудна и вейка. Въпросът и задачите към картината са: Разгледай картината на Васил Горанов.
Какво е изобразено на нея? Коя тема обединява
картината и стихотворението? Какви цветове
е използвал художникът, за да изобрази есента –
топли или студени? Защо е избрал тези цветове?
Опиши с думи какво е изобразено на картината. Използвай и думи в преносно значение.
В хода на работата с двете произведения се коментират не само сезона и дейността на хората, но
и бита на народа, облеклото, начина му на живот.
Осъществяват се междупредметни връзки с предметите: изобразително изкуство, човекът и природата,
човекът и обществото, музика, технологии и предприемачество, затвърдяват се знанията и се развиват
комуникативно-речевите умения на учениците.

Вид на урока Обобщителен урок
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията за пряко и преносно
значение на думата.
− Затвърдяване на уменията за правилна употреба
на думи в пряко и преносно значение.
− Затвърдяване на уменията за разпознаване и използване на синонимите в речта.
− Развитие на комуникативноречевите умения на
учениците.
Очаквани резултати
 Определя прякото и преносното значение на думата.
 Употребява думи в пряко и преносно значение.
 Разпознава синонимите като близки по значение
думи.
 Използва синоними за избягване на дразнещи
повторения.
 Разграничава синоними от сродни думи.
 Подбира думи в съответствие с конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес
Подреждане на изреченията от стихотворението на Младен Исаев и подчертаване на думите с
преносно значение.
Съставяне на изречения с думата земя така, че
тя да бъде употребена с три свои значения: почва,
пръст; част от земната повърхност, суша; наименование на нашата планета.
Откриване на думите с преносно значение в
четири изречения:

Работа в УТ №1 :
– стр. 7
– стр. 8 – 9, „Какво знам и мога от втори клас“
Страничка за самопроверка
– стр. 39 – 40, Работен лист „Знам и мога № 1“
за входяща диагностика (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в Приложение
№ 1, Книга за учителя).
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ЗВУКОВ СЪСТАВ НА
ДУМАТА
Широки и тесни гласни

звук трябва да бъде заменен със съответния тесен.
Чакай ме пред старата часовникова кола (кула).
Галя
Класирах се прав (пръв) в състезанието по плуване.
Дими
Сашко, стой на топло и пей (пий) чай.
кака
С двойките думи кола – кула, прав – пръв, пей –
пий се съставят и други изречения.
Групова работа. Във всяка кръстословица има
по 8 думи. Първата група подчертава само думите,
в които всички гласни са широки (колан, море, река,
багер), а втора група – всички думи, в които всички гласни са тесни (ризи, тигър, къщи). Учениците
трябва да работят бързо и вярно.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 10. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знанията
Цели на урока
− Актуализиране на знанията за тесни и широки
гласни и на уменията за проверка на неударени
гласни в думите.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на двойките думи, които се различават само по гласния звук. Учениците могат да
ползват помощна таблица с гласните звукове, разпределени по двойки: а-ъ, о-у, е-и, разположена горе
вдясно на страницата.
лак – лък, ред – рид, ток – тук, прав – пръв
Препис на съществителните имена от стихотворението „Дребосъче“ на Христо Радевски (дребосъче, роса, земя, трева, цветя, деца, дървеса, планина,
небеса) и поставяне на ударенията в тях. Учениците
коментират кои гласни не се чуват ясно и могат да се
сгрешат при писане и написват думите за проверка.
Проверяват правописа на думите планина и небеса в
правописен речник. Припомнят си изученото правило в
3. клас, че правописа на гласния звук в неударена сричка проверяваме чрез сродна дума, в която гласният е
под ударение: поле – полски, или в правописен речник.
Редактиране на изречения. За да се избегне
недоразумението в някои от думите широкият гласен

Изговор и правопис на
гласните звукове

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Обогатяване на знанията за гласните звукове.
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Звучни и беззвучни
съгласни

− Прилагане на начини за проверка на правописа

на думи с -ър, -ръ; -ъл, -лъ
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Прилага на начини за проверка на гласните звукове в думите.
Предложения за ефективен учебен процес
Попълване на пропуснатите букви в думите
на първия ред, откриване във всяка колона и подчертаване на подходящата сродна дума за проверка.
водӚ
горӚ
звѐзден крака
бързина
воденѝца горѝчка звездӚ
крачѐнце бӟрзам
вӝден
гӝрски
звездѝчка крӚк
бӟрз
Попълване на а или ъ и извършване на проверка на правописа на думите:
бухал – бухали
хубав – хубави
казал – казали
малък – малки
тигър – тигри
рекъл – рекли
ъгъл – ъгли
сладък – сладки
Припомняне на правилото, че правописът на
гласните а и ъ в крайна неударена сричка се проверява с форма на думата в мн.ч. Ако гласният се запазва,
се пише а (рицар – рицари), ако изпада, се пише ъ
(метър – метри).
Сравняване на двойки сродни думи: зрънце –
зърно, клъвна – кълвач, връзка – върза, глътка –
гълтам и коментиране промяната на мястото на гласната ъ спрямо съгласните р и л.
Преброяване на съгласните след гласния звук
и отговаряне на въпроса: Кога се пише ръ, лъ и
кога ър, ъл? Учениците сами достигат до правилото, че звукът ъ може да променя мястото си спрямо
съгласните р и л. -ръ-, -лъ- – ако в думата след тях
има 2 съгласни – гръмна, глъчка. Изговаря се и се
пише: -ър-, -ъл- – ако в думата след тях има 1 съгласна – гърми, гълчи
Редактиране на изречения, написани от Ян.
Коментиране на грешките и припомняне на изученото правило за писане на -ръ-, -ър- и -лъ-, -ъл-, -ъл-.
Дръж се здраво за дървото!
Вържи си връзките на маратонките!
Не ми се сърди повече!
Птичката подхвръкна към гнездото си.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Актуализиране на знанията за съгласните звукове.
− Прилагане на начини за проверка на съгласните
звукове в думите.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Прилага на начини за проверка на съгласните
звукове в думите чрез сродни думи и в правописния речник.
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне на звучните и беззвучните съ
гласни с помощта на таблицата в началото на урока.
Получаване на нови думи чрез замяна на първата звучна съгласна със съответната беззвучна:
дъга – тъга, битка – питка, дворец – творец, горда –
корда, вар – фар, жал – шал. Записване на двойките
думи и съставяне на изречения с една от тях.
Редактиране на изречения чрез замяна на беззвучната съгласна със звучна в подчертаните думи.
София е много тревен (древен) град. Утре имам
рожден тен (ден). Подариха ми последен модел тънки (дънки). На учениците се предлага да съставят свои
забавни изречения. Пример: На брега свети вар.
Попълване на пропуснати букви в пословиците: „Болен здрав носи“, „Всяко дърво плод не дава“,
„Без труд почивката не е сладка“ и „На чужд гръб и
сто тояги са малко“.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 11. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Изговор и правопис на
съгласните звукове

Учениците си припомнят, че правописът на звучните съгласни в края на думата и в средата на думата
пред беззвучни съгласни се проверява чрез сродна
дума или форма на думата, в която след съгласния
има гласен звук: книж/шка – книжен, хубав/ф – хубави или в правописен речник.
Правописен тест и писане на думи за проверка. С някои от думите учениците съставят изречения.
запад/т
красив/ф
плиг/кче
свеж/ш
град/тче
ласкав/ф
ботуж/ш
млад/т
мраз/с
враб/пче
раз/сказ
глед/тка
В хода на работата учениците трябва да се аргументират, намирайки подходящата сродна дума за
проверка и да съставят кратки изречения с нея. Пример: градче – градове – Аз (не) живея в малко градче.
Групова работа – направа на правописен миниречник. Първа група записва в тетрадката думи,
които завършват на звучен съгласен, а втора група –
думи, които съдържат звучен съгласен пред беззвучен в средата на думата. След определеното време се проверява броят на думите във всеки миниречник и се излъчва победител във всяка група.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 12. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знанията
Цели на урока
− Усъвършенстване на уменията за проверка на
съгласните звукове в думите.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Прави проверка на съгласните звукове в думите
със сродни думи.
Предложения за ефективен учебен процес
Попълване на пропуснатите съгласни в думите, свързване частите на пословиците и преписване.
Изтеклата вода обратно не се връща.
Сговорна дружина планина повдига.
Здравето е най-голямото богатство.
Запънал се като магаре на мост.
Един гледа сватба, друг – брадва.
В хода на работата учениците си припомнят правилата за правопис:
− представките се пишат по един и същ начин
− беззвучния съгласен с в началото на думата пред
звучен съгласен – произнася се и се чува като з, но
се пише с буквата с (сбор – събирам).
− беззвучния съгласен т в средата на думата пред
звучен съгласен – произнася се и се чува като д,
но се пише буквата т. (сватба – сватове)
− група съгласни (-ст, -зд, -стн-, -здн, -стл, -стви др.), при изговор често съгласните т и д изпадат, но при писане буквите им не се изпускат
(чест – честен, звездна – звезден).
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Препис на текст с попълване на пропуснатите
букви на съгласни звукове.
Писане на думи с противоположно значение на
дадените: изгрев, леко, нежен, приход, здраве, питам, ден, стар, нещастен, и проверка на правописа на
новите думи.
Групова работа. Учениците откриват по 5 думи
в своята игрословица, като посочват кои са пропуснатите букви в квадратчетата. Написват думите в тетрадките си и коментират написаното. Може да им
се даде време за работа 4 минути, за да се научат да
ценят времето си и да работят бързо и вярно.
I група: коситба, радост, изглед, врабче
II група: гонитба, обувка, ограда, молив

дите и меките съгласни, начините за отбелязване
то им и техния книжовен изговор.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Изговаря книжовно меки съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес
Изговаряне на дадените думи по двойки: бал –
бял, лук – люк, гол – гьол. Обръща се внимание върху
произношението и звученето на началните съгласни
звукове във всяка двойка. Коментира се в кои думи
началните съгласни звукове се изговарят и се чуват
твърдо и в кои думи те се изговарят и се чуват меко.
Въвеждат се новите понятия: твърди съгласни и меки
съгласни. Четвъртокласниците сами достигат до правилото, че в българския език има меки и твърди съгласни звукове. Акцентира се, че съгласният звук ѝ е
само мек, а съгласните ж, ш, ч, дж са само твърди.
Четене на думи и определяне кои от тях започват с твърди съгласни и кои – с меки съгласни. Писане на думите по двойки в тетрадката: лава – лява,
марка – мярка, сват – свят, грах – грях, цар – цяр.
Игра на думи. Съчетаване на сричка с мек съгласен звук: пя, дю, пю, ря, пля, вя, тя, мя, със сричка с твърд съгласен звук: бра, бу, ла, па, тър, ва, на,
ре, ли. Написване на думите в тетрадката: пяна, братя, дюли, пюре, ряпа, буря, плява, ламя, вятър.
Отгатване на гатанки. Преписване на думите, които имат в звуковия си състав меки съгласни.
От бял камък се ражда, цял свят събужда. (петел)
Златна пшеница в синя паница. (небе и звезди)
Червеничко, мъничко, а царя от пътя отбива. (ягода)
Думите, които имат в звуковия си състав меки
съгласни са: бял, цял, синя, царя, пътя.
Редактиране на изречения чрез замяна на
меките съгласни със съответните твърди в подчертаните думи.
Футболният съдия не разбра за гьола/гола.
Рядко/Радко ходи често на театър.
Най-накрая Дон Домат разбра какво е това люк/лук.
Лявата/Лавата се спускаше стремглаво и застрашаваше селището.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 13. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Твърди и меки съгласни
звукове

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 14. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания за твърди и меки съгласни.
− Формиране на умения за разпознаване на твър-
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Отбелязване на меките
съгласни при писане

С мек съгласен пред о: треньор, актьор, синьо
С мек съгласен пред у: полюс, любов, люлка,
компютър.
Откриване и написване имената на градовете
в две колони според това колко звука означават буква
ю и буква я: мекост на съгласния звук или два звука.
Мекост на съгласния звук: Смолян, Банкя, Горна Оряховица, Кюстендил, Сапарева Баня, Бяла,
Панагюрище, Бяла Слатина.
Означават два звука: Ябланица, София, Провадия, Ямбол.
Припомня се правилото, че в началото на думата
и след гласен звук буквите я и ю означават два звука:
я=йа, ю=йу (яма, тояга, юли, каюта).
Забавна задача с Ая и Ян.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 15. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и формиране на умения за
отбелязване на меките съгласни.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Изговаря книжовно меки съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес
Четене на думите по двойки: гол – гьол, пето –
Петьо и отговаряне на въпросите кои думи съдържат
твърд съгласен звук, кои – мек, и коя буква показва,
че подчертаният звук в думите е мек. Учениците се
запознават с правилото, че за меките съгласни няма
отделни букви с изключение на й. С буква ь се означава мекост на съгласния звук пред о – гьол, синьо,
шофьор, фризьор, миньор.
Четене на нови двойки думи: бал – бял, лук –
люк, дал – дял, клюн – клон, и отговаряне на въпросите: Коя буква показва, че началният звук в думите е мек? Какво се означава с буквата я в думата
бял? Какво се означава с буквата ю в думата люк?.
Учениците се запознават с правилото, че: с буква я
означаваме мекост на съгласния звук пред а, а с буква ю означаваме мекост на съгласния звук пред у.
Писане на думите с меки съгласни в три групи:
С мек съгласен пред а: хляб, бяло, блян, смях,
цвят, сянка

Отбелязване на меките
съгласни при писане

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията за отбелязване на
меките съгласни при писане.
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Правопис и правоговор на
думи с меки съгласни

− Формиране на умения за разграничаване на

меките от твърдите съгласни, отбелязване и книжовно изговаряне на меките съгласни.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Изговаря книжовно меки съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на откъс от текста „Миличко мое тефтерче“ от Весела Фламбурари и откриване на думите с
меки съгласни звукове. Написване на думите с помощта
на зададен модел. Замяна на твърдия съгласен с мек в
думата бал и съставяне на изречение с новата дума.
я = йа – която, сдобия, сивият, коя, пришия
я = а – нямам, рокля, премяна, каляска, няма
Пример: (бал – бял) Калоян отглежда бял заек.
Свързване пъзели от сричките и образуване
на думи. Написване на думите в две колони:
– думи, които съдържат мек съгласен – класьор,
тюлен, мляко, лято, вяра
– думи, в които няма мек съгласен – зебра, килер
Записване на думи по зададен въпрос, свързан с
тяхното значение. Подчертаване на меките съгласни в
тях и съставяне на изречения с думите, при които няма
разлика между броя на звуковете и буквите.
Как се нарича човекът, който играе пред публика? (актьор)
Как се нарича човекът, който тренира спортисти? (треньор)
Как се нарича животното, което носи къщата на гърба си? (охлюв)
Как се наричат частиците, получени от разрушаването на скалите? (пясък)
Как се нарича гъстата каша от зеленчуци или
плодове? (пюре)
Примери за изречения:
Моят татко е актьор.
Имаме нов треньор по футбол.
По тревата пълзи охлюв.
Правя замък на морския пясък.
Моята малка сестричка не обича пюре.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвоява знания за правописа и правоговора на
думи с меки съгласни.
− Формира умения за книжовен изговор и правилно писане на думи с меки съгласни.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Изговаря книжовно меки съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес
Препис на текст с допълване на пропуснатите
букви.
През ваканцията ходя на гости на леля Надя.
Тя има голяма къща. На поляната пред къщата е
поставена люлка. Там забравям за компютъра си
и играя до насита.
Един ден, както се люлеех, видях на листенцата
на люцерната пълзящ охлюв. Скочих от люлката и се
приближих да го разгледам. Долетя орел и го клъвна
с клюна си. Охлювът се сви в черупката си – цялото
му тяло изчезна и птицата не успя да го нарани.
Препис на изречения и допълване на пропусната буква ь или й.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 16. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Изговор и правопис на
думи без ударение

Актьорът излезе на сцената.
Мама беше на фризьор.
Автомонтьорът ни поправи колата.
Никола е голям фантазьор.
Шофьорът даде път на пешеходците.
Районът около границата се охранява строго.
Йоана е много талантлива.
Техниците пуснаха асансьора в действие.
В соса имаше майонеза.
Свети Йоан Рилски е покровител на българския народ.
Писане на нови думи чрез изпускане на първата буква и определяне броя на буквите и звуковете в
получените думи.
лято (4 б., 4 зв.) – ято (3 б., 4 зв.)
няма (4 б., 4 зв.) – яма (3 б., 4 зв.)
рядка (5 б., 5 зв.) – ядка (4 б., 5 зв.)
дюни (4 б., 4 зв.) – юни (3 б., 4 зв.)
люлка (5 б., 5 зв.) – Юлка (4 б., 5 зв.)
бяла (4 б., 4 зв.) – яла (3 б., 4 зв.)
сянка (5 б., 5 зв.) – Янка (4 б., 5 зв.)
пяна (4 б., 4 зв.) – Яна (3 б., 4 зв.)
дюли (4 б., 4 зв.) – юли (4 б., 4 зв.)
дясно (5 б., 5 зв.) – ясно (4 б., 5 зв.)
Тест. Кажи на кой ред всички думи са написани правилно?
а) читална, занимална, къпална, дюла
б) мисла, лова, къпа, хода,
в) моля, летя, Ваньо, Кольо
г) перална, носат, шофьор, люляк
(верен отговор: в)
Правилно записване на сгрешените думи в тетрадката: читалня, занималня, къпалня, дюля, мисля,
ловя, къпя, ходя, пералня, носят.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Формират умения за правилно писане на думи
без ударение.
Очаквани резултати
 Изговаря книжовно думите без ударение.
 Пише отделно думите без свое ударение (кратки
местоименни форми, частици, предлози, съюзи).
Предложения за ефективен учебен процес
Получаване на пословица чрез правилно отделяне на думите в нея. Записване на пословицата
„Колкото и сладко да живееш в чужбина, винаги те
тегли към родната страна“. Поставяне на ударенията в думите от пословицата. Подчертаване на думите
без ударения. Учениците коментират как са написали
думите без ударения и как ги изговарят. Те достигат
самостоятелно до правилото, че в българския език
има и думи без ударение. Те обикновено са кратки и
нямат самостойно значение. Изговарят се слято или
със следващата ги дума с ударение (пред вратата,
не спи) или пък – с предходната (книжката ми, погали го), но се пишат отделно.
Подреждане думите от всеки ред в различни
по цел на изказване изречения.
от, мама, и, работа, прибраха, ли, татко, се –
Прибраха ли се от работа мама и татко?
върни, моля, му, химикалката, те, Ани – Моля
те, Ани, върни му химикалката!
често, ни, баба, на, идва, гости – Баба често ни
идва на гости.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 17. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Препис на текст (страничка от дневника на Ира)
и допълване на подходящите думи без ударение: в, на,
с, за, пред; го, ми, се, си, му; а, и, но; не, да, ще, ми.
Понеделник. Участвах в конкурса! Спечелих
го! На седмото небе съм! Подариха ми красив фотоалбум за народните будители. Не искам друга
награда! Мама и татко си идват. Много ще се зарадват. Може довечера да поиграят с мен.
Учениците дискутират защо някои хора си водят
дневник, къде записват преживяванията си и къде –
важните неща за деня (срещи, часове, списъци и др.).
В рубриката Работилницата за творчество
пишат страничка за своя дневник, като избират един
от изразите: на седмото небе съм, правя си оглушки, парен каша духа, бавно загрявам, насадих се на
пачи яйца, хитрата сврака – с двата крака.

Цели на урока

− Формиране на умения за изговор и правопис на

думи без ударение.
Очаквани резултати
 Изговаря книжовно думите без ударение.
 Пише отделно думите без свое ударение (кратки
местоименни форми, частици, предлози, съюзи).
Предложения за ефективен учебен процес
Четене на откъс от романа „Ян Бибиян“ от
Елин Пелин, откриване на думите без ударение и записването им по дадения модел.
Изговарят се слято с
думата пред тях:

Изговарят се слято с
думата след тях:

косата си

не вчесваше

Редактиране на текста на картичката от Ян до Ая.
Припомняне на правилата за писане на поздравителна картичка и препис на текста ѝ в тетрадката.
Мила Ая, поздравявам те с рождения ти ден!
Да си все така мила и добра! Целувам те: Ян
P.S. Къде си прибрала тортата, че не я намерих?
Попълване на думи без ударение: в, за, ще, да,
се, му, пък в стихотворението „Сърдитко“ от Чичо
Стоян. Препис на текста в тетрадката.
Откриване на грешки в предложената гатанка и вярно, и красиво преписване на текста в тетрадката.
Цяло лято от полето
гледа Слънчо от небето.
И от гледането ето –
почерняло му лицето.
Що е то? (слънчоглед)

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 18. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Изговор и правопис на
думи без ударение

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 19. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
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Звуков състав на думата –
обобщение

− О или у – вярно написване на думите:

училище
учтив
омраза
обличам
огрява
усмивка
обичам
умаляемо
укривам
обувам
умалител
огледало
− Упражнение за гласните а и ъ в крайна неударена сричка – писане на думите от игрословицата в
две колони – думи с ъ и думи с а и коментиране
на проверка на правописа им.
Думи с ъ: малък, ловък, рекъл, замък
Думи с а: викал, карал, казал
− Упражнения за правописа на -ръ-, -лъ- или -ър-,
-ъл-. Откриване на грешки в изречения и правилно записване на изреченията.
Клоните на старата връба се изпочупиха от
бурята.
Алпинистите изкачват стръмни връхове.
Врабчо клъвна зърнцата и отлетя.
Групова работа – образуване на сродни думи и
включването им в изречения.
I група: съществителни имена от думите:
държа, гълтам, скърбя
II група: форми за множествено число от думите: връх, гръб, пръв
III група: умалителни съществителни имена
от думите: зърно, дърво, кълбо
Упражнения за затвърдяване правописа на:
− звучни съгласни в края на думите. Правописен
тест и проверка на думите.
ястреб – ястреби
гълъб – гълъби
дъжд – дъждове
фокус – фокуси
свеж – свежи
красив – красиви
кафяв – кафяви
строг – строги
− звучни съгласни пред беззвучни в средата на думата. Писане на изречения и попълване на пропуснати букви в думите.
Мравките живеят в огромни групи, наречени колонии.
Подариха ми книжка с приказки на различни народи.
Моята сладка сестричка Славка не обича забележки.
− беззвучни съгласни с и т пред звучен съгласен.
Препис на изречения и редактиране на сгрешените думи.
В сборника по математика има интересни задачи.
Сглобих разпилeнитe части на робота.
Отговорът ти е сгрешен.
Отдавна искам да посетя планетариума в град
Смолян.
− думи с група съгласни -ст, -стн-, -ств- и др.
Попълване на пропуснати букви, подреждане на
думи и написване на пословиците.
не, хубост, става, насила – Насила хубост не става.
с, труд, се постига, постоянство, и, всичко – Всичко се постига с труд и постоянство.

Вид на урока Урок за обобщаване на знанията
Цели на урока
− Затвърдяване и обобщаване на знанията за звуковия състав на думите.
− Формиране на уменията за правилен изговор и
правопис на звуковете.
Очаквани резултати
 Прилага различни начини за проверка на правописа на гласните звукове в думите.
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
 Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
 Изговаря книжовно меки съгласни.
 Изговаря книжовно думите без ударение.
 Пише отделно думите без свое ударение (кратки
местоименни форми, частици, предлози, съюзи).
Предложения за ефективен учебен процес
Обобщение на знанията за звуков състав на
думата с помощта на таблицата от учебника в началото на урока.
Упражнения за затвърдяване на правописа на
гласните звукове в неударена сричка:
− Правописен тест, откриване на сродните думи за
проверка и правилно записване на думите от теста.
благодӚрност – благ
лъчезарен – лъч
десетѝца – десет
чудѐсен – чудо
родѝна – род
къртѝче – кърти
обичӚй – обич
бъбрѝв – бъбря
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 Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
 Разпознава сродни думи по общия им корен.
 Открива правописни особености на сродни думи.
 Пише правилно думи с представки.

образованието, а, богатство, е, прилагане, съвършенство, е, неговото – Образованието е богатство, а неговото прилагане е съвършенство.
− думи с меки съгласни. Отгатване на гатанка и
записване на думите с меки съгласни от нея.
Дълга Яна криволана, снага има, сянка няма.
Що е то? (реката)
Редактиране на откъс от текста „Цар Безсънко“ от Светослав Минков и подчертаване на думите,
които съдържат меки съгласни.

Предложения за ефективен учебен процес
Четене на откъс от приказката на Кина Къдрева „Приказка за страшния и опасен бацил Непослуш
13“. Проверка в тълковен речник на думата бацил. Отговор на въпросите: Сподели ти „боледувал“ ли си
от тази „болест“? и Какво ще се случи, ако целият
клас се разболее от нея?. Препис на сродните думи
на думите болест и лекарства от текста в две колони.
Подчертаване на корена им. Записване на още техни
сродни думи, които да съдържат представки.
Разглеждане на схема, съдържаща сродни
думи от текста на предишното упражнение: слушам –
послушам, послушен, непослушен, Непослуш, пре
слушам, изслушам, подслушам. Припомняне на определението кои думи се наричат сродни думи и коментиране как са образувани новите думи от думата
слушам.
Препис на думите от всяка колонка, които не
са сродни на останалите думи. Записване на техните
сродни думи.
бор
влекач
изследвам
борче
лекувам
зар
отбор
лед
зараза
лек
следа
заразен
Пример: отбор – избор, подбор, боря, борец

Работа в УТ № 1 :
– стр. 20 „Звуков състав на думата“. Страничка за самопроверка
– стр. 41 – 42, Работен лист „Знам и мога № 2“
(диктовката и критериите за нейната оценка са
поместени в Приложение № 1, Книга за учителя).

СЛОВООБРАЗУВАНЕ
Строеж на думата. Корен.
Представка

Работа в учебна тетрадка №1, с. 21. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията за корен и представка.
− Усъвършенстване на уменията за разграничаване на корена и представката в думите.
Очаквани резултати
 Разграничава корена като най-важна значеща
част на думата.
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Oбразуване на нови думи

Тук може да се обърне внимание, че нови думи
могат да се образуват с части, които се прибавят
след корена. В програмата не се изисква въвеждане
на понятието наставка, но всеки учител преценява
дали е необходимо и кога може да го предложи на
учениците. Така се преминава към следващото упражнение.
Откриване на думите, от които са образувани
подчертаните в стихотворението „Златна рибка“ от
Ран Босилек думи: рибар, морския, златна, рибка,
дарява, поискам. Записване на сродни на тях думи.
Пример: риба, рибка, рибар, рибен, рибарник и т.н.
Упражнение за образуване на умалителни съществителни имена. Записване на думата, от която са
образувани. Пример: росица – роса, косица – коса.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 22. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Овладява нови начини за образуване на думи.
− Разширява знанията си за строежа на думата.
− Усъвършенства уменията си за образуване на
нови думи.
Очаквани резултати
 Разпознава сродни думи по общия им корен.
 Образува нови думи.
Предложения за ефективен учебен процес
Упражнение за образуване на нови думи с
предложените части на пъзела (представки: от-, на-,
пре-, раз-, за-, под-, до- и глаголът пиша). Учениците
си припомнят, че с представките се образуват нови
думи: отпиша, напиша, препиша, разпиша, запиша,
подпиша, допиша и съставят изречения с две от думите, при които има разлика между изговора и правописа на представките в тях. Пример: Ще разпиша
новата си химикалка. Ще подпиша договора.
Упражнение за откриване на сродните думи
(звънче, звъни, позвънят) в текста:
Моят нов велосипед има лъскаво звънче. То не
звъни, а просто пее! Децата често ме молят да им
дам да покарат велосипеда и да си позвънят със
звънчето!
Учениците отговарят на въпроса: Коя от сродните думи е образувана с помощта на представка?
(позвъня) и записват сродни думи на подчертаните
думи в текста (нов, новина, новинар; пее, певец, песен; дам, подам, давам).

Сложни думи

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Запознаване с новото понятие сложна дума и
откриване на сложни думи в текст.
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Сложни думи

Очаквани резултати
 Познава сложните думи като образувани от два
корена.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на илюстрациите и отговаряне на
въпросите: Какво разглежда Ая? Какво пише Ян?
Какви са помежду си думите писмо и ръкопис?
Защо? Какво означава думата ръкопис? Колко са
корените в тази дума?. Въвежда се новото понятие
сложна дума. Учениците сами достигат до правилото, че думи с повече от един корен се наричат сложни
думи. Например: ръкопис, земетресение, десетгодишен, синьо-зелен.
Упражнение за откриване и записване на сложните думи в откъса от текста „Рецепта за правене на
море“ от Марко Ганчев, подчертаване на корените,
които се съдържат в тях. (северозападен, югозападен, североизточен, югоизточен, денонощие, водорасли)
Четвъртокласниците добавят още неща в рецептата за правене на море, но с условието, че добавените думи са сложни. За целта си служат с предложените словосъчетания, в които прилагателното име
е сложна дума: сиво-бяла медуза, кривокрако раче,
тъмносин цвят, белоснежни вълни, лекокрили чайки, параход, платноходки, мореплаватели.
Групова работа. Напишете в две колони думите по зададения образец:
I група: писмо, ръкопис, писател, тайнопис,
писане, текстописец, писец
II група: вода, водолаз, водохранилище, подводница, воденичар, водопад, водопровод
III група: земя, земен, земноводно, подземие,
земеделие, землище, земетресение.
с един корен

с два корена

писмо

ръкопис

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Откриване и писане на сложни думи.
Очаквани резултати
 Познава сложните думи като образувани от два
корена.
Предложения за ефективен учебен процес
Упражнение за откриване на сложни думи в
текст. Учениците записват думите: Северозападна,
Трилистника, водоскоци, водопади, водопад, снеготопене и посочват, че сложните думи водоскоци и
водопади съдържат един и същ корен.
Упражнение за откриване на сложни думи в
наименованията на птици: крайбрежен бекас, бял
лебед, белоопашат мишелов, присмехулник, зеленоглава патица, земеродно рибарче, белоглав лешояд,
къдрав пеликан. Задачата на учениците е да напишат
имената на птиците, като използват сложни думи и
посочват какви признаци разкриват тези наименования. Дава им се възможност да научат колко са видовете, които живеят в България, като решат числовия
израз: 4.80 + 60 = 380 (вида птици). Може да се направи междупредметна връзка с човека и природата,
като се подскаже идеята да се използва информацията от упражнението при проекта – Книга за богатствата на природата.
Писане на сложни думи по зададени характеристики: който има руса коса – русокос, който има
сини очи – синеок, уред, който посочва посоката
на вятъра – ветропоказател, уред, с който се гаси
пожар – пожарогасител.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 23. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Учениците могат да предложат и свои задачи, с
които да се образуват сложни думи.
Упражнението показва начини за образуване
на сложните думи. Учениците четат и коментират
образуването на думите от всяка колона, като отговарят на въпросите: Как са образувани думите от
първа колона? Кои гласни свързват двете им части? Как са образувани думите от втората колонка – без или със съединителна гласна? Как са образувани думите от третата колонка?
сладолед
мореплавател хрампаметник
гроздобер
десетгодишен вагонресторант
синеок
параход
чернобял
помощниктреньор
земетресение
киноартист

В урока успешно могат да бъдат използвани енциклопедии, справочници, книги, учебници и помагала, в които учениците откриват различни сложни
думи, записват ги и определят кои са корените. За
децата с изявени интереси може да се предложи да
открият сложни думи с повече от два корена и да
обяснят значението им на съучениците си.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 24. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Разсъждавайки върху начина на образуване,
четвъртокласниците сами стигат до извода, че частите в състава на сложните думи се свързват:
− със съединителна гласна – о или е (водопад, конеферма)
− без съединителна гласна: сливат се (тридневен,
петвековен)
− със съединителна чертица – (горе-долу, сивобял)
Групиране на дадените сложни думи според
начина на свързване на частите им:
слънчоглед, сладкодумен, пъстроцветна, трудолюбие
пететажен, трилистна, петвековно
кафе-сладкарница, помощник-директор.
С някои от думите децата съставят изречения.
Образуване на сложни думи по дадените думи:
север/запад
лед/разбивач
кърпи/кожух
сняг/рина
Ботев/град
глух/ням
Велик/ден
вода/пада
Казан/лък
пет/лнинии
Припомня се възможността, че може да се провери правописът на образуваните сложни думи в
правописния справочник в края на учебника.
Коментиране от кои две думи са образувани
собствените имена.
Божидар
Мирослава
Златоград
Драгомир
Цветомира
Свиленград
Любомира
Благовеста
Хаджидимово
Белослава
Доброслава
Първомай

Образуване на сложни
думи

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Формиране на умения за образуване на сложни думи.
Очаквани резултати
 Образува сложни думи по различни начини.
Предложения за ефективен учебен процес
Образуване на сложни думи, като се включат в
играта на Ая и Ян.
луна + ходя = луноход
сам + летя = ?
зъби + лекува = ?

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 25. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Правопис и употреба на
сложните думи в речта

Планината е обвита в сиво-синя мъгла.
Сребристата луна се отразяваше в синьо-зелените води на езерото.
Тази вечер небето е вълшебно красиво в своите
бледорозови и огненожълти цветове.
Учениците могат да напрaвят проверка на правописа на сложните думи в правописния справочник.
Езиков експеримент – творческа задача – да
се измисли кратък художествен текст с един от посочените герои:
Бодлидрешко
Дългоушко
Пъстрокрилка
Сиводрешко
Стърчиопашка
Остроноско
Тази задача се поставя на ученици, които имат
желание за творческа изява или са с изявени вече
творчески способности.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 26. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Овладяване на уменията за правописа и употребата на сложните думи в речта.
Очаквани резултати
 Използва правилно сложни думи в речта си.
 Образува по различни начини и пише правилно
сложни думи.
Предложения за ефективен учебен процес
Образуване на сложни думи от думите на всяко
листче и посочване на начините за тяхното образуване.
Учениците записват в тетрадките си сложните думи:
тревопасен, четирилистна, черно-бял, джаз певец,
слънчоглед, звездоброец, луноход, тригодишен.
Те изказват правилото, че правописът на сложните думи зависи от отношенията между двете им
части. Сложните думи се пишат слято, когато едната част пояснява другата – със съединителна гласна
-о-, -е-: чернозем, синеок и без съединителна гласна
(сливат се): десетгодишен, петвековен; полуслято
(със съединителна чертица -) – когато двете части са
равноправни и между тях може да се прибави и: българо-английски, синьо-зелен.
Препис на две „Кратки загадки“ от Кирил Назъров,
като образуват и добавят сложните думи: златолика,
белолисти, белокоса, снегозавода, небосвода.
Отговор на гатанките: маргаритки, Баба Зима.
Писане на изречения с добавяне на сложни
думи, които трябва да се образуват от думите в скоби. Учениците записват в тетрадките си:

Словообразуване –
обобщение

Вид на урока Урок за обобщаване на знанията
Цели на урока
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− Затвърдяване и обобщаване на знанията и усъ-

Червенорозка, Белоснежка, Бързоходко, Малечко
Палечко, Малката кибритопродавачка.
Тест. Кажи в кой ред всички сложни думи са
написани правилно.
а) пътеводител, вагонресторант, Белоградчик
б) синеока, кино-артист, Ана-Мария
в) звездоброец, далекоглед, Златоград
г) сладкодумен, кафе сладкарница, Благоев град
(верен отговор: в)
Допълнителна задача към учениците е да напишат всички сгрешени думи от текста правилно.
Групова работа. Образуване на сложни думи:
I група: с думата вода и други думи
II група: с думата син /цвят/ други думи
III група: с думата помощник и други думи

вършенстване на уменията за словообразуването
− Развитие на умения за извличане на информация
от схеми и таблици.
Очаквани резултати
 Образува и пише правилно нови думи.
 Употребява уместно в речта си сложните думи.
Предложения за ефективен учебен процес
Обобщение на знанията с помощта на таблиците, поместени в началото на урока.
Упражнение за сродни думи. Откриване и записване на две двойки сродни думи във всяка колона.
С помощта на таблицата, вдясно на упражнението,
учениците си припомнят ученото за корен (път, пътен, спътник) на думата и записват в тетрадките си:
Коледа – коледар
вечер – свечеряване
човече – човечен
леден – сладолед
небесносин – синева
час – часовник
синове – синовен
частен – отчасти.
Тук може да се коментира образуването на думи
с помощта на наставки, без да се използва понятието
(с части след корена).
Упражнение за строеж на думата – представка, корен. Откриване на сродните думи и подреждането им в групи според това какви части съдържат
корен, представка и корен, две представки и корен:
разказ, ключ, поход, ход, говор, изговор, разговор,
преразказ, сняг, изход.
Учениците отговарят на въпроса: Кои са думите, при които има разлика между изговор и правопис?. Обясняват правописа им и съставят изречение
с думата, която съдържа две представки.
Редактиране на писмото на Ян до Дядо Коледа:
Мили Дядо Коледа,
През изтеклата година бях много послушен.
Моля те, донеси ми нов таблет! С него ще си подготвям по-лесно домашните за училище.
Поздрави от мен! Очаквам те с нетърпение!
Учениците обясняват правописа на четирите сгрешени думи, като припомнят начините за проверка.
Уражнение за откриване на сложните думи
в текста „Хубавата, нещастната Естер“ от Паулина
Станчева. Учениците записват думите: лъчезарна, добросърдечна, белокора, най-очебиещото, самородно,
самодивата и обясняват от кои думи са образувани.
Упражнение за правопис на сложните думи –
слято и полуслято. Учениците преписват думите: северозапад, заместник-председател, ценоразпис,
петвековен, план-програма, себеуважение, плод-зеленчук, киносалон, автомивка, триетажен, първоизточник, кафе-сладкарница и подчертават тези думи,
частите на които се свързват със съединителна гласна
и обясняват техния правопис.
Откриване на имената на приказните герои и
записване в тетрадката.

Работа в УТ № 1 :
– стр. 27, „Словообразуване“. Страничка за самопроверка
– стр. 43 – 44, Работен лист „Знам и мога №
3“ (диктовката и критериите за нейната оценка са
поместени в Приложение № 1, Книга за учителя).

ДУМАТА В РЕЧНИКА НА
ЕЗИКА
Значение на думата

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Обогатяване на знанията за пряко и преносно
значение на думата.
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Синоними

− Усъвършенстване на уменията да открива и да си

служи с пряко и преносно значение на думите.
Очаквани резултати
 Определя прякото и преносното значение на думата.
 Употребява думи в пряко и преносно значение.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на пряко и преносно значение на
думите в изреченията. Учениците разглеждат две колони с думи. Откриват, че в тях подчертаните думи
са употребени в пряко значение. Допълват с тези
думи изреченията във втората колона, коментират,
че значението им се променя и става преносно и преписват изреченията в тетрадката.
Чувам ударите на сърцето си.
Езерото бе в сърцето на планината.
Шейната има сребърни звънчета.
Във въздуха летят сребърни снежинки.
Песните на птиците замлъкнаха.
Под леда ручеите замлъкнаха.
Откриване на думи с преносно значение в
стихотворението на Андрей Германов и коментиране, че преносната употреба се среща най-често в художествените текстове.
Следващата задача е с думите слиза, стихва, завиват, сребърна, заспиват, употребени в преносно
значение, да се съставят изречения с тяхното пряко
значение.
Пример: Ученикът слиза от автобуса.
Допълване на двойки словосъчетания, като се
използват прилагателни имена в пряко или в преносно значение. Възможни варианти:
златен медал – златен клас
топла ръкавица – топла дума
люта чушка – люта закана
голямо момче – голямо сърце
дървена маса – дървена глава
бистър извор – бистър ум
ясен месец – ясен поглед
Тест. В кое изречение няма преносна употреба.
а) Вятърът свири в полето.
б) Духна студен вятър
в) Вятърът се разлудува и събра облаците.
г) Вятърът затанцува със снежинките.
(верен отговор: б)

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията за синоними.
− Усъвършенстване на уменията да открива и да
използва синонимите в речта си.
Очаквани резултати
 Разпознава синонимите като думи близки по
значение.
 Разграничава синоними от сродни думи.
 Извлича и ползва информация, представена чрез
схема.
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне с помощта на схемата в началото
на урока, че синонимите са думи с еднакво или близко значение.
Откриване на синоними на подчертаните думи:
властелинът, лесовете, обич, вест, благо, се бои,
свидни в текста „Как малкият Клаус стана Дядо Коледа“ от Лиман Франк. С помощта на синонимен речник учениците откриват, че думите: владетел, гори,
любов, новина, добро, се страхува, скъпи са техни
синоними. Правят извод, че изборът на подходящи
синоними прави речта по-точна и по-изразителна.
Тълкуване значението на думата земя в различни изречения.
За да обяснят значението, учениците заменят
думата земя с подходящи синоними: територия, повърхност, бряг. Те посочват, че в последното изречение думата Земя не може да бъде заменено, защото
е съществително собствено име – наименование на
нашата планета.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 28. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Работа с текст – комикс с Ян и Ая. Задачата е
учениците да свържат забавната ситуация с неуместната употреба на думите. Те редактират текста, като
заменят подчертаните думи с подходящи синоними.
вестите – новините
последна мода – модерен
паница – чиния
желая – искам
държава – страна
алена – червена
дар – подарък
Пример: Ая, гледа ли новините по телевизията?
Разпределяне на подаръците гердан, кола, чехли, автомобил, пантофи, огърлица в 3-те чувала на Дядо
Коледа. Условието при разпределянето е, че във всеки чувал може да има два предмета, чиито названия
са думи синоними. Учениците трябва да напишат номера на чувала и срещу него двойките думи:
гердан, огърлица; кола, автомобил; чехли, пантофи.

Очаквани резултати
 Познава антонимите като думи с противоположно значение.
Предложения за ефективен учебен процес
Сравняване на двойки изречения и посочване
кои думи променят смисъла им. Учениците преписват тези думи по двойки в тетрадките.
радост – тъга
пред – зад
високото – ниското
топъл – студен
Коментира се значението на всяка от думите и
се стига до извода, че всяка двойка съдържа думи с
противоположно значение. След изпълнение на упражнението се въвежда новото понятие антоними.
Работи се върху примерите от жълтото поле.
Откриване на антоними в текста и преписването им по двойки.
живее – умира
злото – доброто
говори – мълчи
смелост – страх
тъгата – радостта
смее се – плаче
сърдито – весело
С допълването на гатанките учениците са провокирани сами да изберат подходящите антоними.
Ян споделя за преживяванията си през седмицата. Как се е чувствал той – щастлив или нещастен?
Задачата към учениците е да редактират и препишат
текста, като заменят подчертаните думи с техни антоними и да отговорят какво се променя в текста.
Смятате ли, че щастието е невъзможно? Знаете ли колко нещастен се чувствах тези дни, особено в началото на седмицата. От вечерта ми се
случваха само неприятни неща. Съвсем неочаквано
времето се развали. Отидох с Ая на ресторант без
желание. Храната беше много безвкусна.
Вниманието на учениците се насочва и към това,
че някои антоними се образуват с не или с представки.
Пример: възможен – невъзможен, вкусна –
безвкусна.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 29. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Антоними

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 30. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Запознаване с новото понятие антоними и употребата им в речта.
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Употреба на антонимите в
речта

мома“, „На лъжата краката са къси“, „Торбата с лъжите“, „Добрите стопани“.
Възстановяване на смисъла в изреченията чрез
използването на подходящи антоними. Учениците
могат да ползват различни видове речници, ако срещнат затруднения: антонимен, синонимен, тълковен.
Моля, пазете шум/тишина!
Вечер/Сутрин ставам рано и отивам на училище.
Две минус/плюс две е равно на четири.
Върху/Под палтото си носех дебел пуловер.
Слънцето изгря/залезе и звездите заблещукаха.
Допълване на пропуснатите думи в популярни
пословици, които са антоними на подчертаните.
По дрехите посрещат, по ума изпращат.
Ситият на гладния не вярва.
Болен здрав носи.
Дебели глави с тънки умове не се пълнят.
Тест. Кажи в кой ред думите не са антоними.
а) истина – лъжа
б) весел – тъжен
в) горе – долу
г) отварям – разтварям
(верен отговор: г)
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 31. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания за употребата на антонимите в речта.
− Формиране на умения за определяне на значението на антонимите в езиковия контекст, разпознаване на антонимните отношения между
думите и разграничаването на синоними от антоними.
Очаквани резултати
 Познава антонимите като думи с противоположно значение.
 Определя значението на антонимите в езиковия
контекст.
 Разпознава антонимни отношения между думи.
 Разграничава синоними от антоними.
Предложения за ефективен учебен процес
Четене на откъса от романа „Мина, магиите
и бялата стъкленица“ от Весела Фламбурари, откриване на антонимите в него: Бялата – Черната,
добрини – злини, добро – зло и написването им в тетрадката. В хода на работата учениците отговарят на
въпросите: Защо в приказките героите са винаги
или добри, или лоши?, На какво ни учат те?
Правилно записване на заглавията на приказките, като се използват антоними в предложените
заглавия: „Работливата снаха“, „Родена мома“, „На
лъжата краката са дълги“, „Торбата с истините“,
„Лошите стопани“. Учениците записват в тетрадките си съответно: „Мързеливата снаха“, „Неродена
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Думата в речника на езика
– обобщение

Задачата може да се усложни, като към антонимните двойки се добавят и синоними на подчертаните
думи.
Избор на антоними на подчертаните думи и
редактиране на легендата за Дядо Коледа.
Южния полюс – Северния полюс
великаните – джуджетата
възрастните – младите
слаб – дебел
нисък – висок
младеж – старец
къса черна – дълга бяла
излиза – влиза
отнася – донася
палавите – послушните
търпение – нетърпение
Съставяне на прогноза чрез добавяне на два антонима към думите: температурата (висока – ниска),
вятърът (силен – слаб, южен – северен, топъл –
студен), валежите (обилни – краткотрайни, силни
– слаби), облачност (висока – ниска, плътна – разкъсана). На учениците се дава възможност да съставят
и да представят прогнозата за празничните дни като
истински метеоролози и синоптици.
В рубриката „Словесни пейзажи“ учениците
споделят вълненията си за наближаващата Коледа.
Те четат нехудожествен текст и разглеждат картината на Васил Горанов на същата тема.
В хода на работата четвъртокласниците пишат
синоними на думите най-хубавите, обичай, трапеза и пита и антоними на думите по-късно, тръгвали
и изгрев. Разглеждайки картината, те отговарят на
въпроса: По какво си приличат картината и текста?, описват с думи какво е изобразено на картината и съставят кратък текст – описание по картината.
Рубриката „Словесни пейзажи“ дава възможности за осъществяване на междупредметни връзки с
други учебни предмети и спомага за усъвършенстване на комуникативните умения на четвъртокласниците.

Вид на урока Урок за обобщение
Цели на урока
− Обогатяване на знанията и усъвършенстване на
уменията за значението на думата в речника на
езика.
Очаквани резултати
 Познава антонимите като думи с противоположно значение.
 Определя значението на антонимите в езиковия
контекст.
 Разпознава антонимни отношения между думи.
 Разграничава синоними от антоними.
 Употребява уместно в речта си антоними.
 Прави справка за речниковото значение на думи
в тълковен речник (включително и електронен).
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне на знанията за синоними (думи еднакви или близки по значение) и антоними (думи с
противоположно значение) с помощта на схемата в
учебника.
Откриване в заглавията на кои приказки има
думи, употребени в преносно значение:
Тримата братя и златната ябълка, Жива вода,
Момче и вятър, Дар от сърце, Захарното момиче,
Сребърният елен.
Писане на антоними и синоними на подчертани
думи в откъса на приказката от Ран Босилек „Отишла
баба за дренки“: отишла, хубави, най-малката, слязла.
Пример: отишла – върнала се (антоним), заминала (синоним).

Работа в УТ № 1:
– стр. 32, „Думата в речника на езика“. Страничка за самопроверка
– стр. 45 – 46, Работен лист „Знам и мога №4“
(диктовката и критериите за нейната оценка са
поместени в Приложение № 1, Книга за учителя).
За този работен лист е предвиден отделен час.

60

ИЗРЕЧЕНИЕ
Видове изречения по цел
на изказване

изразява молба, заповед и забрана, четат получените
изречения с подходяща интонация.
Препис на диалога между Ая и Ян, като се поставят необходимите препинателни знаци.
– Ая, виж! Вече имам кънки! Искаш ли да
отидем на езерото да се пързаляме? Моля те!
– Ян, купил си си ролкови кънки? По-добре
почакай снегът да се стопи!
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 33. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Пунктуация в изречението

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Актуализиране на знанията за видовете изречения по цел на изказване.
− Усъвършенстване на уменията за пунктуационното оформяне на различните по цел на изказване изречения.
Очаквани резултати
 Разпознава видовете изречения по цел на изказване.
 Пунктуационно правилно оформя различните
видове изречения по цел на изказване.
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне на видовете изречения по цел на
изказване и препинателните знаци с помощта на схемата вдясно на страницата.
Определяне на видовете изречения по цел на
изказване в диалога от задача 1.
Учениците определят какви са изреченията по
цел на изказване, преписват възклицателното изречение и подчертават думите, които подсилват изразеното чувство, преписват подбудителните изречения
и написват какво означава всяко от тях – заповед,
забрана, съвет или молба.
Прочит на стихотворението и определяне
на героите, участници в разговора. След като са се
ориентирали в комуникативната ситуация, учениците определят какви са изреченията по цел на изказване, преобразуват последното изречение така, че да

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усъвършенстване на уменията за употребата на
двоеточие, тире, запетая, скоби и многоточие.
Очаквани резултати
 Правилно ползване на двоеточие, тире, запетая,
скоби и многоточие в състава на изречението.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на текст, откриване и назоваване на
използваните препинателни знаци – двоеточие, тире,
запетая, скоби и многоточие.
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Главни части на
изречението. Подлог

Учениците обясняват употребата на препинателните знаци, като отговарят на въпросите какви знаци
се използват преди изброяването на видовете спорт,
как са отделени изброените думи една от друга, как
са отделени допълнителните пояснения в текста. Те
достигат самостоятелно до правилата за употреба на
пунктуационните знаци, а именно: двоеточие и тире
се пишат преди изброяване, при изброяване думите
се отделят със запетайка, а допълнителните пояснения в текста се поставят в скоби.
Четене и сравняване на диалози.
Учениците отговарят на въпросите в кой диалог
изказването е незавършено, какъв знак е използван
в края на изречението и правят извод, че многоточие
се пише, когато мисълта е незавършена.
Препис на текста в тетрадката, като се поставят пропуснатите пунктуационни знаци.
Държавните символи: знамето, химнът и гербът, символизират независимостта на българската държава.
Цветовете на българското знаме са три: бяло,
зелено, червено.
В края на урока на учениците се дава възможност да се включат в проектна дейност.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 34. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на новото понятие подлог – като
главна част на изречението, която показва кой
извършва действието.
− Формиране на умения за откриване на подлога,
чрез използване на въпросите: Кой? Какво? Кои?.
− Разбиране на връзката подлог – съществително
име – лично местоимение.
Очаквани резултати
 Разпознава подлога като главна част на изречението.
 Използва въпросите: Кой? Какво? Кои? за да
открива подлога.
Умее
да замества подлога, изразен със същест
вително име, с лично местоимение.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на изреченията и посочване кой извършва действието, за да се въведе новото понятие –
подлог.
Йордан празнува имения си ден.
Светла подготвя изненада за празника.
Празненството започва.
Приятелите идват навреме.
За да се определи вярно извършителят на действието учениците задават въпросите Кой? Какво? Кои?
към подчертаните думи в изреченията. Те преписват
изреченията в тетрадката, като заменят подчертаните думи с лични местоимения и правят извод, че
личните местоимения също показват извършителят
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на действието. Въвежда се новото понятие подлог и
се прочита правилото, че подлогът е главна част на
изречението и се открива с един от въпросите: Кой?
Какво? Подлогът може да бъде заместен с лично местоимение (той, тя, то, те). Подчертава се с една права
черта. Пример към правилото: Детето (То) се смее.
Кой се смее? Детето (То) е подлог в изречението.
Определяне на подлога в изреченията и посочване с каква част на речта е изразен в последното
изречение.
Синът надхитрил ламята.
Той надхитрил ламята.
Най-малкият надхитрил ламята.
Упражнението има за цел да изведе правилото,
че подлогът най-често се изразява със съществително име, с прилагателно име, с лично местоимение.
Прочит на текста. Определяне на подлога.
Редактиране на преразказа чрез заместване, за да се
избегнат повторенията. Записване в тетрадката на
редактирания текст.
Синът взел една торбичка с орехи и се качил на
дървото. През нощта той чупел орехи, за да не заспи. В полунощ ламята пристигнала. Синът замахнал с ножа и я ранил. Тя се върнала откъдето била
дошла. Той откъснал златната ябълка и я занесъл на
майка си. Братята решили да намерят ламята и да
я убият. Те я намерили на долната земя.
Тест. Кажи в кои изречения думата приказка
НЕ е подлог.
а) Мама разказва приказката с тих глас.
б) Приказката е много интересна.
в) Брат ми обича приказката за златната ябълка.
г) В приказката се разказва за трима братя и
една ламя.
(верен отговор: г)

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знания за подлога като главна част
на изречението и на уменията за разпознаване му.
Очаквани резултати
 Разпознава подлога като главна част на изречението, като използва въпросите: Кой? Какво?
Кои?.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на откъс от българската легенда за
Хем и Родопа. Препис на текста и подчертаване на
подлозите във всяко изречение.
Живели някога Хем и Родопа – брат и сестра,
деца на морски бог. Те играели и пеели на воля по
цял ден из обширните полета. Веднъж двете деца
решили да се престорят в играта си на най-старите богове. Хем си направил дълга бяла брада. Родопа
разплела русите си буйни коси. Старият бог видял
това чудо, разсърдил се и превърнал Родопа в планина. Хем погледнал сестра си и от страх се вкаменил.
И днес двете планини стоят далече една от друга.
Старият бог пуснал между тях обширна низина.
Учениците определят подлога на всяко от изреченията и откриват, че подлогът може да се пояснява
и от други думи.
Прочит на стихове от Мая Дългъчева. Достигане до извода, че понякога извършителят на
действието може да се подразбира от контекста, т.е.
в някои изречения може да няма подлог. Пример:

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 35. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Много обичам къпини. Учениците получават задача
да препишат подчертаните изречения, като ги допълнят с подходящ подлог.
Съставяне на изречения по три сюжетни картини – две деца гледат сиво врабченце, треперещо на
снега, правят хранилка за птици и врабчето яде зрънца от хранилката. Задачата към учениците е да напишат изреченията и да подчертаят подлозите в тях.

Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на изреченията:
Заваля сняг.
Земята побеля.
Езерото се заледи.
Ручеите замлъкнаха.
Задачите към учениците са да определят подлога във всяко изречение, да зададат въпросите: Какво
прави? Какво правят? към подлозите и да открият
действията, които те извършват. След изпълнението
на задачите се въвежда новото понятие сказуемо и се
прочита правилото:
Сказуемото е главна частта на изречението.
Открива се с въпросите: Какво прави? Какво правят? зададени към подлога. Обикновено сказуемото
се изразява с глагол.
Препис на откъс от текста „Снежинката и
момчето“ на Ели Томинска, като се допълнят сказуемите: избираше, правят, търкулват се, летяха,
притаи, забелязваше се, бързаше, спря. Смисълът
на упражнението е в разпознаването на сказуемото
като основа на изречението. Осъзнаване, че глаголът, с който се изразява сказуемото, може да бъде
в различно лице и число. Това е важно условие за
бързото ориентиране на учениците в изречението и
правилното посочване и съгласуване на сказуемото
с подлога.
Свързване на думите от трите колонки в изречения под надслова „Всеки иска да прави нещо“. Задачата е изреченията да се напишат в тетрадката и да
се подчертаят главните части във всяко изречение.
Учениците записват в тетрадките си изреченията и
подчертават главните му части:
Алекс се спуска с шейна.
Снегът затрупа покривите.
Децата почистват снега.
Рени разхожда кучето си.
Учителката поправя грешките.
Врабчето скача па клоните.
Аз пиша изречения.
Тест. Кажи в кое изречение сказуемото НЕ е
определено правилно.
а) Мариана попълва таблица.
б) Деян и Емил разучават нова компютърна игра.
в) Вальо обича спането да късно.
г) Петко разглежда внимателно новия учебник.
(верен отговор: в)

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 36. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Главни части на
изречението. Сказуемо

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на новото понятие сказуемо като
главна част на изречението.
− Формиране на умения за откриване на сказуемото, като се използват въпросите Какво прави?,
Какво правят?.
Очаквани резултати
 Разпознава сказуемото като основа на изречението.
 Разпознава глагола в ролята на сказуемо в изреченията.

Работа в учебна тетрадка № 1, с. 37. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Ти харесваш ли ски спорта?
Два пъти в седмицата аз и приятелят ми спортуваме.
Госпожо, одобрявате ли нашето предложение?
Чичо Петър майстори къщички за птици.
Склонът се превърна на ледена пързалка.
Кой какво хоби има? Допълване на текста с
подходящи сказуеми и редактиране, за да се избегнат
излишните повторения.
Пример: Моите съученици имат различни любими занимания. Някои момичета събират стикери с любими анимационни герои. Моят приятел
Тони колекционира магнитни сувенири. Аз събирам
картички със забележителности от България.
Брат ми колекционира метални колички.
Работа в учебна тетрадка № 1, с. 40. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Словоред

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Усъвършенстване на знанията и уменията за
сказуемото като основа на изречението.
Очаквани резултати
 Разпознава сказуемото като основа на изречението.
Предложения за ефективен учебен процес
Образуване на изречения от словосъчетанията:
заледено езеро, побелял покрив, лудуваща виелица с
помощта на образеца. Задачата към учениците е да
подчертаят главните части в изреченията и да преобразуват изреченията, като изразят подлога с лично
местоимение.
Пример: замръзнала река – Реката замръзна.
Тя замръзна.
Целта на упражнението е да подготви учениците сами да достигнат до правилото, че сказуемото се
съгласува с подлога: по число, когато той е изразен
със съществително име; по лице и число, когато той
е изразен с лично местоимение.
Препис на откъс от текста „Под снега“ от Емилиян Станев, като се попълнят пропуснатите сказуеми: побеля, замръзна, гушеха се, растеше, падаха.
В хода на работата се обяснява лексикалното
значение на думите: рой, роеве и слог.
Допълване на сказуемите: спортувам, майсторя, превръщам се, харесвам, одобрявам в изреченията, като се съгласуват с подлога.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усъвършенстване на знанията и уменията за
словоредните варианти на изречението в зависимост от целта на изказването.
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Изречението в текста

Очаквани резултати
 Използва различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на изреченията и коментиране по какво си приличат и по какво се различават. Актуализира се понятието словоред като ред на думите в изречението. Учениците отговарят на въпросите: Кой
ще ходи при баба? Кога ще ходи при баба? Къде ще
ходи в неделя детето?, за да се осмислят различните словоредни варианти.
Аз ще ходя в неделя при баба.
Ще ходя в неделя при баба.
Ще ходя при баба в неделя.
Учениците правят извод, че изречението може
да има различен словоред в зависимост от това какво
искаме да подчертаем в съобщението си.
Образуване на въпросителни изречения от
всяко съобщително, като се следват дадените модели
на изречение.
Северният вятър задуха.
________ ли ________ ________ ?
През нощта вятърът утихна.
________ ________ ли ________ ?
________ ________ ________ ли ?
Промяна на словореда в изреченията така, че
да избегнат недоразуменията.
Звездите гледат с телескопи хората.
Хората гледат звездите с телескопи.
Съкровища намерили археолозите.
Археолози намерили съкровища.
Палачинката обърна Янка от двете страни.
Янка обърна палачинката от двете страни.
Редактиране на словореда в оцветените редове
на стихотворението „Красавица“ от Юлия Момчилова така, че да се възстанови благозвучието. Учениците отговарят на въпросите какъв вид редактиране
са използвали и преписват редактирания текст.
Подбор и подреждане на думите по различен
начин, за да се образуват колкото се може повече изречения.
набързо
с шунка
сандвичи
Алекс
слагаше
на прозореца
неделя
палачинки
вкусни
днес
направи
Наталия
ден
всеки
трохички
мама
прави
всяка

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Обогатява знанията и уменията си за употребата
на изреченията в текста.
− Разпознаване на пряка и авторова реч в текста.
Очаквани резултати
 Употребява правилно изреченията в текста.
 Осмисля употребата на пунктуационните знаци
при отбелязване на пряка и авторова реч в текст.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на откъс от известна немска приказка и
откриване на съответствие с българска народна приказка.
След прочита учениците отговарят на въпроса
кое изречение не е на мястото си и къде ще го поставят. Откриват в текста думите на героите и обясняват
с кои пунктуационни знаци са отделени от останалите изречения. Припомнят правилото, че речта на героите при диалог в текста се отделя на нов ред с тире,
а речта на автора преди думите на героите се отделя
с двоеточие.
Упражнение за преразказване на диалога между палачинката и зайчето със свои думи. Когато се
преразказват думите на героите, се използват синоними, за да се избегнат повторенията (казал, отговорил,
рекъл, отвърнал) и се употребяват съюзите че и да.
Пример: Зайчето ѝ казало да остане на мястото
си, защото сега ще я изяде. Тя му отговорила, че е избягала от три баби, а от него ще избяга още по-лесно.
Упражнение за съставяне на диалог между децата и палачинката по текста от приказката:

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 4. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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Накрая палачинката срещнала три деца, които ѝ казали, че са много гладни и тя им позволила
да я изядат.
Пример: Децата казали на палачинката:
– О, колко сме гладни, палачинке?
Палачинката им отговорила:
– Щом сте толкова гладни, разрешавам да ме
изядете!
Групова работа по проект. Учениците получават задача да напишат рецепта за вкусна палачинка, да участват в приготвянето на палачинките и да
им направят интересна реклама.

Очаквани резултати
 Разграничава просто от сложно изречение.
 Ориентира се за простото изречение в състава
на сложно по броя на сказуемите.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на илюстрацията, прочитане на
разговора между Ая и Ян и посочване в кое изречение има повече от едно сказуемо и в кое – само едно.
Ян: Какво правят децата през зимната ваканцията?
Ая: Ходят на ски училище, карат кънки и сноуборд,
четат интересни книги.
Въвеждат се новите понятия просто изречение
и сложно изречение. Простите изречения съдържат
само едно сказуемо (През ваканцията децата си
играят.). Сложните изречения се състоят от прости изречения, имат повече от едно сказуемо (През
ваканцията децата ходят на ски училище, карат
кънки, четат книги).
Определяне вида на изреченията по броя на
сказуемите в тях. Учениците четат изреченията:
Снегът заваля и земята побеля.
По-голямата част от зимата язовецът прекарва в сън дълбоко под земята.
Върховете на далечната планина се издигаха в
синьото небе като грамадни преспи.
Те отговарят на въпроса: От какво зависи видът на изречението – от броя на думите в него или
от броя на сказуемите? Преписват второто изречение и подчертават сказуемите и подлозите в него.
Свързване на отделните части на пословиците и
записване в тетрадката.
Малкото камъче колата преобръща.
По дрехите посрещат по ума изпращат.
Тежка рана заздравява, лоша дума не се забравя.
Лесно е да говориш, мъчно е да го сториш.
Работата краси човека, а мързелът го грози.
Учениците отговарят на въпросите: Коя пословица е изказана с просто по състав изречение?
Колко прости изречения има в другите пословици?.
Определят броя на простите изречения в другите
пословици. В коя пословица двете сказуеми се отнасят към един и същ подлог? Четвъртокласниците
правят извод, че в сложните изречения към един подлог може да има повече от едно сказуемо.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 5. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.

Видове изречения по
състав

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 6. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Запознаване на учениците с видовете изречения
по състав – просто и сложно.
− Формиране на умения за разграничаване на
простите и сложните изречения по броя на
сказуемите в тях.
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Свързване на простите
изречения в състава на
сложното

Допълване на пропуснатите свързващи думи и
написване на текста.
Слави пристигна пръв в училище, а Рая закъсняваше. Часът започна, но тя не идваше. Слави си
помисли, че може да е болна. През междучасието
ѝ се обади по телефона, за да я чуе.
Да се насочи вниманието на учениците към употребата на запетаи и свързващи думи при образуване на сложни изречения.
Работата по групи включва съставяне на изречения по зададени модели.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 7. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.

Свързване на простите
изречения в състава на
сложното

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Формиране на умения за свързване и отделяне
на простите изречения в състава на сложното.
Очаквани резултати
 Усвоява начини за свързване и отделяне на
прости изречения в сложно.
 Използва различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на сложните изречения в откъса от приказката „Къщичка под снега“ от Емилиян
Станев. Задачата, които учениците изпълняват са:
отделяне на простите изречения, от които е съставено всяко сложно изречение. Те отговарят и на
въпросите: В състава на кои от сложните изречения простите са свързани с и? В състава на кои
от сложните изречения простите са отделени със
запетая? Учениците правят извод, че простите изречения се свързват в състава на сложното чрез различни свързващи думи или се отделят със запетая.
Най-често използваните свързващи съюзи са: и, а,
ала, но, обаче, ако, че, да, за да, без да.
Разглеждане на илюстрацията и съотнасяне на представените изречения към нея. Задачата
на учениците е: да подредят простите изречения
в сложно, да напишат изреченията в тетрадката и
да подчертаят сказуемите. Те проследяват къде са
поставили запетая и къде са използвали свързваща
дума.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията за начините на свързване на простите изречения в състава на сложното.
Очаквани резултати
 Отделя със запетая простите изречения в състава на сложното изречение.
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 Използва различни свързващи думи и запетаи
при образуването на сложни изречения.
 Използва различни словоредни варианти в зави-

Преобразуване на прости
изречения в сложни

симост от целта на изказването.
Предложения за ефективен учебен процес
Свързване на две прости изречения в едно сложно чрез посочените в скоби думи. На учениците се
дава възможност да разменят местата на изреченията.
Капчуците капят. Времето е топло.
(ако, защото, тъй като, щом, когато)
Ставам рано. Ходя на училище.
(за да, защото, тъй като)
Петър ходи на разходка. Времето е хубаво.
(ако, когато, щом)
Мечо е малък. Не го е страх.
(но, обаче, ама, а)
Учениците научават, че запетая се пише пред
свързващите думи: а, но, че, ако, за да, защото, който, където, когато, както, като, щом, тъй като,
а не се пише пред думите: и, или, да, как, кой, защо,
кога, какво, ако са употребени само веднъж в изречението. При повторната им употреба, пред тях се слага
запетая.
Възстановяване на пословиците с помощта на
модели и записването им в тетрадката. За да се направи правилно упражнението, учениците трябва да
се ориентират кой модел на коя пословица отговаря.
Преписване на текста, като се допълнят пропуснатите свързващи думи и пунктуационни знаци.
Учениците трябва също да отговорят на въпросите:
Кое сложно изречение има в състава си повече от
две прости? Как са свързани те?.
Пословиците и поговорките са част от народното творчество, което се предава от поколение
на поколение. Те са побрали в себе си мъдростта на
народа, изразяват придобития житейски опит и
спомагат за съхраняването на българското самосъзнание. Някои пословици и поговорки са типично
български и са свързани с българския бит. Други са
общи за различни народи, които живеят в съседство и споделят еднакви морални ценности.
В края на урока се предлага екипна работа по проект – електронен албум с български пословици, поговорки и скоропоговорки. Указанието е да се внимава
при правописа им, когато мъдростта в тях е изразена
със сложно изречение.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Изграждане на знания и формиране на умения
за преобразуване на прости изречения в сложни.
− Формиране на умения за правилна употреба на
препинателните знаци в състава на сложното изречение.
Очаквани резултати
 Преобразува простите изречения в сложни и
обратно, като използва правилно свързващите
думи и запетаите.
Предложения за ефективен учебен процес
Сравняване на два текста – по какво си приличат и по какво се различават.
И през старата гора бързо пак потокът тича.
Из клисурата се свлича. Вредом мие. Вредом чисти
клони, стволове и листи. Къпе глогове, малинки и различни животинки. Жадните цветя полива… Но защо
ли не отива през голямата лъка към широката река?
И през старата гора бързо пак потокът тича,
из клисурата се свлича, вредом мие, вредом чисти
клони, стволове и листи, къпе глогове, малинки и различни животинки, жадните цветя полива… Но защо
ли не отива през голямата лъка към широката река?
Учениците прочитат двата текста и отговарят
на въпросите: Как са свързани простите изречения
във втория текст? Според теб, защо авторът е
използвал дълги сложни изречения вместо отделни
прости изречения? Четвъртокласниците правят из-

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 8. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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вод, че простите изречения могат да се преобразуват
в сложно и обратно. Простите изречения в състава
на сложното се отделят със запетая или се свързват с
помощта на свързващи думи.
Четене на откъс от романа „Дневникът на
един дръндьо“ по Джеф Кини. Съединяване на изреченията две по две според обозначените със знака
(звездичка) места. Може да се използват за връзка
думите и, за да, защото, че и други.
Добавяне на поясняващо изречение към даденото просто.
Моят най-добър приятел е човек, който…
Обичам да наблюдавам как…
Мъдреците знаят, че…
Някои деца обичат да…
Ние винаги се връщаме там, където…

Очаквани резултати
 Разпознава подлога като главна част на изречението.
 Разпознава сказуемото като основа на изречението.
 Познава простото изречение като вид изречение
по състав.
 Разграничава просто от сложно изречение.
 Ориентира се за простото изречение в състава
на сложно по броя на сказуемите.
 Преобразува простите изречения в сложни и обратно.
 Отделя със запетая простите изречения в състава на сложното изречение.
 Използва различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.
Предложения за ефективен учебен процес
Обобщаване на знанията в изучения раздел с
помощта на поместената схема за видовете изречения по състав и по цел на изказване.
Прочитане на заветите на Васил Левски и
определяне с какви изречения по състав са изказани.
Всички народности ще бъдат равноправни във
всяко отношение.
Целта ни в Българско е братство с всекиго,
без да гледаме на вяра и народност…
Ако спечеля, печеля за цял народ – ако изгубя,
губя само мене си.
Задачите, които учениците трябва да извършат и
въпросите на които трябва да отговорят са следните:
Определи подлозите и сказуемите в изреченията. В
кое изречение подлогът е пропуснат? Кой е той?
Определи броя на простите изречения в състава на
сложните. Кажи как са свързани те. В хода на работата учениците си помагат с помощното поле за
главни части на изречението, поместено в учебника
на същата страница, и се подсещат с кои въпроси да
откриват подлога и сказуемото.
Откриване отговорите на народните гатанки:
колелата на колата
дървото
димът
хвърчило
шапката
вятърът
Задачите и въпросите към учениците са следните: Коя гатанка е изразена с просто изречение? В
кои сложни изречения няма подлог? Защо? Какъв е
броят на простите изречения в състава на сложните? Кажи как са свързани те?.
Препис на текста „За свободата“ по Стефан
Дичев в тетрадката, като се допълнят пропуснатите
пунктуационни знаци – точка, запетая, двуеточие,
тире, скоби.
Рубриката „Словесни пейзажи“ включва стихове от Георги Струмски, с които поетът описва срещата между Васил Левски и Христо Ботев и картина
от Васил Горанов на същата тема.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 9. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.

Изречение – обобщение

Вид на урока Урок за обобщение
Цели на урока
− Да се направи обобщение на изучения материал
за изречение.
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Задачата към учениците е да се препишат изреченията от стихотворението, които съответстват
на поместените на страницата модели. Работата продължава с разглеждане на картината от Васил Горанов.
Трябва да се довършат сложните изречения по
картината, като се продължат дадените прости. Учениците съставят още изречения по картината на Васил Горанов „А той пее ли, пее“ и ги написват в тетрадката.

Очаквани резултати
 Разграничава съществителното име като част на
речта, с която се назовават лица и предмети.
 Определя граматическите категории на съществителното име – вид, род, число.
Предложения за ефективен учебен процес
Упражнение за откриване и записване на съществителните собствени и съществителните нарицателни имена от стихотворението „Реките на България“ от Георги Константинов.
Допълване в текст на съществителните имена:
столица, хилядолетие, фигура, корона, венец, символ и назоваване името на паметника.
Той е един от символите на нашата столица.
Построен е в чест на настъпването на третото
хилядолетие. Изобразява женска фигура със златна корона. С дясната си ръка тя държи лавров венец. На лявата ѝ ръка е кацнала сова – символ на
мъдростта и познанието.
Задачата е да се определят родът и числото на
съществителните нарицателни имена.
Изброяване на имената на европейски държави, техните столици и гражданите на тези страни.
Задачата е да се напишат в три колони имената на
държавите, гражданите на тези държави и имената
на столиците и да се съставят изречения с някои от
думите. Използват се знания, усвоени в часовете по
човекът и обществото.

Работа в УТ № 2:
– стр. 10 – 11, „Изречение“. Страничка за самопроверка
– стр. 41 – 42, Работен лист „Знам и мога №5“
(диктовката и критериите за нейната оценка са
поместени в Приложение №1, Книга за учителя). За
този работен лист е предвиден отделен час.

ЧАСТИ НА РЕЧТА
Съществително име

държава

граждани

столица

България

българи

София

Румъния

румънци

Букурещ

Урокът завършва с възлагане на екипен проект –
проучване на символите на европейски столици и представяне на информацията с постер.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 12. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията за съществителното
име като част на речта, която назовава лица и
предмети.
− Усъвършенстване на уменията за определяне на
граматическите категории на съществителното
име – вид, род, число.
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Образуване и правопис на
съществителни имена

не само представки, но и други части, които се прибавят след корена на думата. По желание учителят
може да употреби понятието наставка. Обръща се
внимание на правописа на думата машинист.
Образуване на съществителни имена от дадените прилагателни и правене на проверка на получените думи:
мъдър – мъдрост – мъдрости
смел – смелост – смелости
глупав – глупост – глупости
хубав – хубост – хубости
добър – доброта (правоп. речн.)
красив – красота (правоп. речн.).
Редактиране на стихотворението на Ян.
Имам вече мартеница. Вързах си я на ръчицата.
Днес играя ръченица заедно с дечицата.
Мартеници подарявам. Зная древното предание.
За късмет, любов и здраве те са благопожелание.
Учениците предлагат думи за проверка: на ръчица и ръченица – ръчен, на любов – любовен. Думата
късмет проверяват в правописен речник. Съществителното име благопожелание е сложна дума, която
се пише слято, а не с разделителна чертица.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 13. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за образуване и
правопис на съществителни имена.
Очаквани резултати
 Образува и пише правилно съществителни имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на съществителни имена във
вълшебното цвете с помощта на представките до-,
за-, пре-, от-, из-, раз-, под-, с-, по- и думите: говор,
скок, град, мисъл. Учениците отговарят на въпроса
Кое съществително име ще напишеш с главна буква?, записват съществителните имена и подчертават
тези от тях, при които има разлика между изговора и
правописа на представките.
Думите, които могат да се образуват, са 15: договор, заговор, замисъл, преговор, прескок, отговор, отскок, изговор, разговор, Разград, размисъл,
подскок, сговор, смисъл, помисъл.
Записване на професии:
Шие и е… (шивач).
Лекува и е…(лекар).
Учи и е…(ученик).
Лови риба и е…(рибар).
Пише книги и е…(писател)
Кара влак и е…(машинист).
Пее песни и е…(певец).
Вниманието на учениците се насочва към образуването на съществителни имена, като се използват
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Членуване на
съществителните имена

Учениците отговарят на въпросите: Коя дума
от всяка двойка се употребява първа в текста? А
коя дума е членувана? и дават примери с двойките
от текста.
Откриване на членуваните съществителни имена в текста, записване в тетрадката и определяне на
рода и числото им:
сънят – м.р., ед.ч.
лицето – ср.р., ед.ч.
калпакът – м.р., ед.ч.
брадата – ж.р., ед.ч.
косите – ж.р., мн.ч.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 14. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Членуване на
съществителните имена от
мъжки род

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за правилно членуване на съществителните имена.
Очаквани резултати
 Членува правилно съществителните имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Преписване на подчертаните форми на съществителните имена по двойки и определяне на рода им.
човек – човекът – м.р.
ябълка – ябълката – ж.р.
дърво – дървото – ср.р.
Въвеждане на новото понятие определителен член. Учениците се запознават с правилото, че
в речта съществителните нарицателни имена се употребяват нечленувани (мъж, жена, дете) и членувани
(мъжът, жената, детето). При членуване към думата
се прибавя определителния член за съответния род
и за мн.ч. Членуват се съществителни нарицателни
имена, които вече са споменати в текста.
м.р.

ж.р.

ср.р.

мн.ч.

-а, -ът

-та

-то

-те, -та

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за членуване на
съществителните имена от мъжки род според
тяхната роля в състава на изречението.
Очаквани резултати
 Разпознава пълен и кратък член на съществител-

-я, -ят
Препис на двойките съществителни имена,
които са употребени в текста в нечленувана и в членувана форма:
момче – момчето
звуци – звуците
коси – косите
свирка – свирката
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Правоговор и правопис
на членуваните
съществителни имена

ното име от м.р., ед.ч. чрез проверка с личното
местоимение той.
 Свързва членуването на съществителното име
от мъжки род с пълен и кратък член с ролята му
в изречението.
Предложения за ефективен учебен процес
Сравняване на подчертаните съществителни
имена в изреченията от двойките изречения.
В клоните на люляка пее славей.
Люлякът на двора цъфна.
Песента на славея оглася двора ни.
Славеят е сладкогласен певец.
Учениците отговарят на въпросите: В коя колона подчертаните съществителни имена са подлог
в изреченията? Как са членувани? Как са членувани
същите съществителни имена в другата колона?
Защо?. Те се запознават с правилото, че съществителните имена от мъжки род се членуват с пълен или
с кратък определителен член. Ако съществителното
име е подлог в изречението, то се членува с пълен
член – -ът, -ят. Ако съществителното име не е подлог в изречението, то се членува с кратък член -а, -я.
Препис на текста „Ум и щастие“ от Ран Босилек, като се членуват съществителните имена от
мъжки род в изреченията.
Редактиране на съчинението на Ян, за да се
отстранят неточностите при писане на определителния член за м.р.
Морковът расте в земята. Листата на моркова са зелени. Коренът на моркова е много вкусен.
Обичам салата от моркови.
Работа по групи. Определете подлога във всяко
от изреченията и обяснете разликата в смисъла им.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Формиране на знания и умения за правилен изговор и правопис на членуваните съществителни имена.
Очаквани резултати
 Изговаря книжовно и пише правилно членуваните съществителни имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Четене на членувани съществителни имена:
мъжа, денят, спасителя, мира, полицая, петела,
лекарят, пазара, крака, съня. Откриване на разликата между изговора и правописа на определителния
член за м.р. ед.ч. Учениците се запознават с правилото, че при изговор определителният член за м.р. ед.ч.
се произнася -ъ, -‘ъ (ъ и мек съгласен и).
Писане на изреченията, в които се допълва определителният член.
Лекарят помогна на състезателя.
Славеят радвал владетеля с песента си.
Трамваят спира близо до музея.
В указателя намерих номера на хотела.
Кралят заповядал да оседлаят коня му.
Учениците се запознават с правилото, което
обяснява употребата на определителен член -я, -ят
при членуване на съществителното име. Коментират
10 съществителни имена – ден, зет, кон, крал, лакът, нокът, огън, път, сън, цар, които имат особености при членуването.

I група: Момъкът излъга царя.
Момъка излъга царят.
II група: Котаракът надхитри мишока.
Котарака надхитри мишокът.
III група: Вълкът изплаши заека.
Вълка изплаши заекът.
Учениците обясняват, че подлогът във всяко изречение е различен, защото ролите на героите се сменят и има наличие на различни словоредни варианти.
Работа в учебна тетрадка №2, с. 15. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема.
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Преразказът на Ян. Учениците прочитат преразказа на приказката за тримата братя и златната
ябълка. След обсъждане достигат до извода, че Ян е
членувал неправилно съществителните имена:
Живяло някога едно семейство. Семейството имало трима сина. В двора на къщата растяло
ябълково дърво. Всяка година дървото раждало по
една златна ябълка. Радостта на семейство била
голяма, но змеят идвал през нощта и я открадвал.
Синовете решили да пазят ябълката…
Задачата на учениците е да редактират преразказа, като членуват правилно съществителните имена.
Вниманието им се насочва към съществителни имена, при които може да се допусне правописна грешка: радостта, нощта, змеят.

правоговор и правопис на членуваните съществителни имена.
Очаквани резултати
 Изговаря книжовно и пише правилно членуваните съществителни имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на текстовете от табелите. Откриване на грешките при членуване на съществителните
имена. Правилното им записване в тетрадката:
Музеят е отворен за посетители.
Магазинът няма да работи в събота.
Входът е от другата врата.
Паркингът е за служители.
Образуване на изречения по предложени двойки думи.
Пример: Петелът се разхожда из двора.
Дворът се огласяше от кукуригането
на петела.
Допълнителни задачи към учениците:
− да се опитат да употребят всяко съществително
име от двойките думи като подлог в изреченията
Пример: Филмът имаше щастлив край.
Краят на филма е неочакван.
− да се опитат да образуват едно или няколко
сложни изречения.
Пример: Шофьорът спря автомобила, защото
конят пресичаше пътя.
Писане на изречения в тетрадката и членуване
на съществителните имена.
Повърхността на Марс е покрита със скали.
Възрастта на дървото се изчислява според
броя на годишните пръстени на стъблото.
В древността Полярната звезда е била пътеводител за мореплавателите.
С настъпването на пролетта дните стават
по-дълги.
Някои животни ловуват през нощта.
Учениците осмислят и запомнят правилото, че
когато съществителното име от женски род, единствено число завършва на -т, при членуване се получава -тт- (радост + та = радостта); ако завършва
на -щ при членуване се получава -щт (нощ + та =
нощта).
Редактиране и записване на откъс от преразказ
на приказка, като се отстранят правописните грешки
при членуваните съществителни имена.
Царят оседлал коня и поел по пътя. Денят преминал. Настъпила нощта. Той спрял при едни овчари, които били запалили огън. Царят приседнал
край огъня, подпрял се на лакътя си и се заслушал
в приказките на овчарите. Скоро сънят притворил
очите му.
Тест. В кой ред има грешка в членуваното съществително име?

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 16. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Правоговор и правопис
на членуваните
съществителни имена

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Усъвършенстване на знанията и уменията за
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и трето лице, единствено и множествено число.
 Умее да образува различни форми на глаголите.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на глаголите в редицата от думи:
мислене, летя, четене, мислим, мечтаем, четат,
летене, търпение, писане, търпиш, пише, обичате и
записване в таблицата в зависимост от лицето и числото им.

а) Завистта е люта болест.
б) Старостта е мъдрост.
в) Глупостта и горделивоста растат на едно
дърво.
г) Смелостта се проверява в опасност.
(верен отговор: в)
В края на урока се възлага индивидуална или
проектна задача да се запишат текстове за табели,
които могат да бъдат поставени в парка, в музея, в
магазина, на паркинга, на строителни обекти и т.н., и
да се подчертаят членуваните съществителни имена
в тях. Идеята е да се провери има ли допуснати грешки при членуването.

Единствено число
1л.

2л.

3л.

летя

търпиш

пише

Множествено число

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 17. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

1л.

2л.

3л.

мислим
обичате
четат
мечтаем
Откриване на съществителни имена, образувани от глаголи, записване в тетрадката и отбелязване срещу всяко от тях от кой глагол е образувано.
рисуване – рисувам
чертане – чертая
лежане – лежа
брояч – броя
изпитване – изпитвам
обаждане – обаждам се
катерач – катеря
мечтател – мечтая
Учителят може да коментира образуването на
думи с помощта на наставки.
Съставяне на изречения по сюжетни картини, като се употребява подходяща форма за лице и
число на глагола. Учениците си припомнят, че лицето на глагола се определя с помощта на личните
местоимения: аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. В помощното поле вдясно на страницата са предложени
примерни глаголи: тренирам, слушам, разхождам,
чета, летя, гледам, танцувам, мръщя. Учениците
внимателно разглеждат картините и виждат колко са
лицата, изобразени на тях, за да могат да използват
правилната форма на глагола в своите изречения и да
я напишат правилно.
Пример: Ивайло разхожда всяка сутрин своето куче.

Глагол

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 18. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Актуализиране на знанията за глаголите като
думи, с които се назовават действия.
− Определяне на лицето и числото им.
Очаквани резултати
 Разграничава правилно глаголите в първо, второ
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ването им в тетрадката, определяне на лицето и числото и отбелязване на ударението в тях.
Аз бера цветя на мама. Ще ѝ поднеса букет
от теменужки. Теменужките цъфтят през пролетта. Те растат на сенчести места.
При изпълнението на упражнението се обръща внимание как се изговарят и как се пишат тези
глаголи. Учениците си припомнят правилото за изговора и правописа на глаголите, които завършват
на -а, -ат, -я, -ят, а именно: изговарят се в 1 л.,
ед.ч. с -ъ или -ӟ (четъ, летӟ); в 3 л. мн.ч. -ът или
-ӟт (четът, летӟт), но се пишат с -а, (чета), -ат
(четат), -я (летя), -ят (летят). Преписват изреченията от упражнението, като се сменят лицето и
числото в тях.
Пример: Аз бера цветя на мама. Ти береш цветя на мама. Той/тя/то бере цветя на мама.
Писане на глаголите: играя, искам, чертая,
обичам, смятам, уча, говоря, уважавам, мечтая,
разхождам се в 1 л. мн.ч. и съставяне на изречения с
някои от тях. При това упражнение се припомня правилото, че когато глаголите в 1 л. ед.ч. завършват на
-а, -я, в 1 л. мн.ч. се пише -м. Пример: пиша – пишем,
пея – пеем. Ако глаголите в 1 л. ед.ч. завършват на
-м, в 1 л. мн.ч. се пише -ме. Пример: рисувам – рисуваме.
Откриване на допуснатите грешки в правописа на глаголите в откъса „Тошко Африкански“ от
Ангел Каралийчев. Редактиране и записването им
правилно в тетрадката.
Глаголите са: носим, отговори, пуснем, разпери, изпъшка

Правоговор, правопис и
употреба на глаголите

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усъвършенстване на уменията за правоговор,
правопис и уместна употреба на различни глаголни форми.
Очаквани резултати
 Пише правилно представките в глаголите.
 Прави разлика между изговора и правописа на
окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите за сегашно време.
Употребява
правилно формите на глаголите с

окончание -а, -я или -м в 1 л., ед.ч.
Предложения за ефективен учебен процес
Разпределяне на глаголите: прочете, поразмечта се, размисли, влюбвам се, презаписаха, наприказваха се, сготви, понаслушах се, изпоразсипя,
преразкажа, изпонаскачаха в три групи според броя
на представките в тях.
Пример:

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 19. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

с 1 представка с 2 представки с 3 представки
прочете

поразмечта

изпоразсипя

Разпределяне на думите: летя, мечтая, бял,
купя, греша, хубав, луд, хитър, път, цапам, обич в
три колони – глаголи, съществителни имена и прилагателни имена. Задачата е след това да се образуват
глаголи от прилагателните имена.
Пример: хубав – хубавея
Откриване на глаголите в изречения, запис-
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Сегашно време на глагола

Пример: правим – глагол, 1 л., мн.ч., сег. време
Учениците подчертават глаголите, които могат
да се сгрешат при писане – разчертават, сглобяват, майсторя.
Припомня се правилото, че представките винаги
се пишат в думите по един и същи начин. В глагола
майсторя не трябва да се заменя ѝ с и.
Друга задача към упражнението е да се напишат
формите за 1 л. ед. ч. и 1 л. мн.ч. на глагола сглобява
(сглобявам – сглобяваме).
Съставяне на кратък устен текст за това какво
правят учениците сега в клас. Вниманието им се насочва към използването на думите: сега, в момента
и отговаряне на въпросите: Какво правиш ти? Какво правят съучениците ти? Какво прави учителката? Какво става навън?.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 20. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Разпознаване и правилно определяне на сегашно време на глагола като действие, което се извършва в момента на говорене.
Очаквани резултати
 Определя сегашно време на глагола.
 Употребява правилно гормите за лице и число
на глаголите в сегашно време.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на снимки, прочитане на изреченията към тях и отговаряне на въпроса кои действия се извършват в момента на говорене. Учениците
отговарят, че в изречението Днес правим нашето
хвърчило действието се извършва в момента на говорене. Въвежда се новото понятие сегашно време
(сега) и се прочита правилото: Когато действието се
извършва в момента на говоренето (сега), глаголът е
в сегашно време (сег.вр.) Това е видно и от таблицата, където са помощните въпроси Какво правя сега?
Какво правим сега?. В нея са представени всички
форми на глагола чета за лице и число в сегашно
време.
Откриване и преписване на глаголи от текст,
определяне на граматическите категории – лице, число и време.
Днес ние правим хвърчило. Слав и Ели разчертават и изрязват картона. Веско сглобява дървената рамка. Аз майсторя дълга, красива опашка
от разноцветни знаменца.
Хвърчилото ни е чудесно! Стои в ъгъла с грейнала усмивка. Прилича на малък весел дракон.

Сегашно време на глагола

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на уменията за разпознаване и
правилно определяне на формите за лице и число на глаголите в сегашно време.
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Минало време на глагола

Очаквани резултати
 Определя сегашно време на глагола, неговите
форми за лице и число.
 Употребява уместно в речта различните форми
на глаголите в сегашно време.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на глаголите в редицата думи:
летя, четене, лепя, мърморене, мисля, мислене, летене, чета, писане, пиша, мърморя. Записване в тетрадката и образуване на всички форми за сегашно
време на глагол по избор.
Откриване на излишните глаголи в двете ленти от думи, които показват какво правят учениците,
когато четат и когато пишат съчинение и записване в
тетрадката.
Първа лента: представям си, мисля, чувствам,
клякам, анализирам, оценявам, разбирам, скачам,
разсъждавам.
Втора лента: измислям, планирам, описвам,
пиша, ставам, поправям, сядам, фантазирам, разказвам.
Допълнителната задача към учениците е да напишат излишните глаголи от двете ленти в 1 л. мн. ч.
Препис на откъс от „Боянският водопад“ от
Иван Вазов с попълване на подходящите форми на
глаголите: блестя, падам, слушам, гърмя, бухтя,
рева и определяне на лицето, числото и времето им.
Допълнителна задача към учениците е да се открие синоним на думата тътен.
Прочит на стихотворение от Асен Босев. Откриване на спомагателния глагол съм и определяне
на лицето и числото му. Вниманието на учениците се
насочва към таблицата за сегашно време на глагола
съм, поместена вдясно на упражнението.
ед.ч.

мн.ч.

1л.

аз съм

ние сме

2л.

ти си

вие сте

3л.

той/тя/то е

те са

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Разпознаване и правилно определяне на минало време на глагола като действие, което се извършва преди момента на говорене.
Очаквани резултати
 Определя минало време на глагола.
 Пише и употрбява правилно формите за лице и
число на глаголите в минало вренме.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на илюстрациите и прочитане
на диалога между Ая и Ян:
Вниманието на учениците се насочва към момента на извършване на действието: Взех скафандъра. Подготвих се за излитане. Мечтаех за пътешествие. Действието е извършено преди момента
на говорене, в миналото. Въвежда се новото понятие
минало време (мин. вр.) на глагола и учениците се
запознават с правилото, че щом действието е извършено преди момента на говоренето, се използва
глагол в минало време. За да се образуват правилно
всички форми за минало време, учениците си помагат с въпросите:
Какво направих преди? Какво правех преди?
Какво направиха преди? Какво правеха преди?
аз четох
аз четях
ти чете
ти четеше
той, тя, то чете
той, тя, то четеше
ние четохме
ние четяхме
вие четохте
вие четяхте
те четоха
те четяха

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 21. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Определяне на лицето, числото и времето на глаголите в стихотворението „Поговорка-Бърборка“.
Пример: прекипя – глагол, 3 л., ед.ч. мин. вр.
На учениците се дава възможност да напишат
всички форми за минало време на глагола пя, а именно: пях, пя, пя, пяхме, пяхте, пяха; пеех, пееше, пееше, пеехме, пеехте, пееха.
Съставяне на кратък устен текст за това,
което са правили учениците през вчерашния ден. За
да се справят успешно със задачата се подсещат да
използват първо, после, преди това, вчера и въпросите: Какво правихте в училище? Какво правихте,
когато се прибрахте вкъщи? Кое е най-интересното, което се случи през вчерашния ден?.
Учениците правят извод, че използваните в устния текст глаголи са в минало време.

Очаквани резултати
 Определя и употребява правилно в речта формите за лице и число на глаголите в минало време.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на глаголите в текста „Хитроумното магаре“ от Ангел Каралийчев и определяне на
лицето, числото и времето им.
Пример: пекна – глагол, 3 л. ед. ч., мин. вр.
В хода на работа се изяснява и лексикалното
значение на думата подрумче.
Препис на стихотворението „Бръмбарова
лодка“ от Надя Кехлибарова, като се допълва с подходящите форми на глаголите: викна, разцъфна, полази, е.
Учениците откриват, че в последното изречение спомагателният глагол съм е в 3 л. ед.ч. Задачата към тях е да го преобразуват, като използват
формата за минало време на глагола. (Лодка е това
в морето от трева! става Лодка бе това в морето
от трева! или Лодка беше това в морето от трева!) За да изпълнят правилно задачата вниманието
на учениците се насочва към таблицата за минало
време на спомагателния глагол съм, поместена на
същата страница.
Написване на текста с промяна на формата на
глаголите от сегашно в минало време. Може на учениците да се подадат въпросите Какво правеха? и
Какво правиха?, за да могат да изберат в кое минало
време ще променят формите на глаголите. А може
упражнението да се изпълни като групова работа:
I група – Какво правеха?
II група – Какво правиха?
Лазарките носиха (носеха) на главите си венчета от цветя. Обиколиха (обикаляха) къщите,
пяха (пееха) весели хвалебствени песни, с които пожелаха (пожелаваха) на стопаните плодородие и
благоденствие. Както е видно от примера, глаголите
трябва да са или в минало свършено време, или в минало несвършено време. Тъй като тези времена не са
диференцирани в учебната програма за 4. клас, учениците да използват предпочитаната от тях форма.
В края на урока на учениците се предлага да
изпълнят творческа задача. Те трябва да си представят, че пътуват с машина на времето, която ги е
върнала години назад. Трябва да разкажат какво са
видели, с кого са се запознали и какво са преживели.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 22. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Минало време на глагола

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 23. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Разпознаване и правилно определяне на формите за лице и число на глаголите в минало време.
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което учениците мечтаят да правят с приятелите си.
За да използват правилни глаголи за бъдеще време
могат да се използват дадените помощни изрази:
след 2 – 3 дни, утре, догодина, като порасна и др.

Бъдеще време на глагола

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 24. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Бъдеще време на глагола

Вид на урокаУрок за нови знания
Цели на урока
− Разпознаване и правилно определяне на бъдеще
време на глагола като действие, което ще се извършва след момента на говорене.
Очаквани резултати
 Определя бъдеще време на глагола.
 Употребява уместно и пише правилно формите
за лице и число на глаголите в бъдеще време.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на илюстрацията и прочитане
на разговора между Ая и Ян за счупената ваза.
Вниманието на учениците се насочва към момента на извършване на действието: Ще съберем
парчетата. Ще залепим всички. Ще стане като
нова. Действието ще се извърши след момента на говорене, после, в бъдеще. Въвежда се новото понятие
бъдеще време на глагола. Учениците се запознават с
правилото и начина за образуване на бъдеще време
от сегашно време – с помощта на частицата ще. Тя се
изговаря слято с глагола, но се пише отделно от него.
За да се образуват правилно всички форми за бъдеще време, учениците си помагат с въпросите: Какво
ще прави? Какво ще правят?.
Прочитане на задачите за свободното време на
Мартин от бележника му. Задачата към учениците е
да препишат дадения текст, като го допълнят с подходящи форми на глаголите в бъдеще време. Примерни
глаголни форми за допълване: ще свири, ще тренира,
ще кара, ще посети, ще ходи, ще гледа, ще пише.
Съставяне на кратък устен текст за това,

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Разпознаване, определяне и правилно използване на формите за бъдеще време на глагола.
Очаквани резултати
 Определя бъдеще време на глагола.
 Правилно пише и използва в речта формите за
бъдеще време на спомагателния глагол съм.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на глаголите в текста „Сърдит дядо“
от Ангел Каралийчев. Попълване на таблицата по зададения образец. Подчертаване на глаголите с представки.
глаголи в сегашно време глаголи в бъдеще време
има
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ще стана

Писане на изреченията с промяна на спомагателния глагол съм от сегашно в бъдеще време.
За да изпълнят задачата, учениците си помагат с
таблицата за бъдеще време на спомагателния глагол
съм. Те научават, че той има две различни форми:
I група – използва формата ще бъда.
Пример: Аз ще бъда в първи клас.
II група – използва формата ще съм.
Пример: Аз ще съм в първи клас.
Отделяне на думите, свързване на частите и
записване на пословицата в тетрадката:
На каквото хоро се хванеш, такава игра ще играеш.
Каквото посееш, това ще пожънеш.
На края на урока на учениците се поставя творческа задача. Те трябва да си представят, че пътуват
с машина на времето, която ще ги пренесе години напред в бъдещето. Трябва да разкажат какво ще видят,
с кого ще се запознаят и какво ще преживеят.

Цели на урока

− Формиране на умения за откриване на съвмест-

на употреба на глаголните времена в текста.
Очаквани резултати
 Открива примери за съвместната употреба на
различните глаголни времена – сегашно, минало, бъдеще.
 Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на глаголите в текста „Неверница
Арда“ от Георги Райчев и попълване на таблица по
зададен образец.
сегашно време минало време
грее

спа

бъдеще време
ще загуркат

В хода на работата се изяснява лексикалното
значение на думите от използвания текст, а именно:
загуркат, развигор, левент, угар.
Допълване на изпуснатите глаголи: свиках,
рекох, ще пристигне, разказах, ще бъде, ще прави, видях, свети, държеше, държаха в писмото на
Патиланчо Данчо от „Патиланско царство“ от Ран
Босилек. Допълнителна задача за диференцирана работа с напредналите ученици е определяне на лицето, числото и времето на глаголите от текста.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 25. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 26. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Съвместна употреба на
глаголните времена

Вид на урока Урок за нови знания
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Съвместна употреба на
глаголните времена

времето на глаголите, които са използвали в своята
прогноза.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 27. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Прилагателно име

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Разпознаване и правилно определяне на глаголните форми за сегашно, минало и бъдеще време,
употребени в текста.
Очаквани резултати
 Открива примери за съвместната употреба на
различните глаголни времена – сегашно, минало,
бъдеще.
 Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на глаголите в стихотворението
„Хвърчило“ от Васил Ив. Стоянов и определяне на
времето, в което са употребени.
Преписване на изречения с допълване на глаголите: наблюдавам, гледам, видя в подходящо време.
Видях синигер в клоните на дървото.
Всяка вечер гледам по телевизията прогнозата за времето.
Следващата седмица ще наблюдавам звездите
с телескоп.
Определяне на употребените глаголни фор
ми в прогнозата за времето:
На учениците се предлага да напишат своя
прогноза за времето за следващия ден. Могат да
използват синоними на глаголите: грее, пече; вали,
ръми, ръси, сипе се. След изпълнението на задачата учениците коментират написаното и определят

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Актуализиране и затвърдяване на знанията за
прилагателно име като част на речта.
Очаквани резултати
 Разпознава и употребява прилагателното име в
речта.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на прилагателните имена в текста „Сребърни мъниста“ от Яна Миховска, и записването им в тетрадката заедно със съществителните
имена, които поясняват – бели, пухкави къдели; тих
ветрец; небесни простори; черен облак; бистри
сълзици, дъждовна нощ; вековна гора.
Учителят може да направи коментар за мястото на прилагателното име спрямо съществителното,
което пояснява.
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Образуване, правопис
и правоговор на
прилагателните имена

Допълване на пропуснатите прилагателни
имена: широк, голям, дълъг, пълноводен, малък в
предложения текст от детска енциклопедия, като се
степенуват и съгласуват по род и число със съществителното име, което поясняват.
Всяка река започва като извор от планински
склон или като поток от езеро. Спускайки се надолу, потокът става все по-пълноводен. В началото на пътя си малката река преминава през тесни
долини със стръмни склонове. Колкото по-голяма
става реката, толкова повече земя отмива и долините стават широки.
Река Нил е най-дългата река в света, а най-пълноводната е Амазонка. По пътя ѝ в нея се вливат
15 000 по-малки реки.
На написаните в тетрадката словосъчетания
учениците определят рода и числото им. Те откриват
прилагателното име, което е сложна дума и обясняват как е образувана.
Откриване на прилагателните имена в изреченията. Записване на липсващата форма за степенуване на прилагателните имена и образуване на
изречение с нея.
Най-високите върхове още са снежни.
Избрахме най-стръмната пътека до върха.
Работа по групи. Направете проучване по следните теми:
I група – река Марица
II група – 7-те рилски езера
III група – Крушунските водопади.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Овладяване на знания и усъвършенстване на
умения за образуване, правопис и правоговор на
прилагателните имена.
Очаквани резултати
 Образува, правилно пише и книжовно изговаря
прилагателните имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Образуване на прилагателни имена от м.р., ед.
ч. от дадените съществителни имена: стъкло, дърво,
баща, майка, слънце, вишна, игра, мързел, липа,
билка с помощта на Ян, който жонглира с разноцветни топки, в които са записани: -ов, -ев, -ив, -ен, -ин.
Пример: стъклен, дървен, бащин, майчин и т.н.
Може да се обясни на учениците, че някои прилагателни имена имат едни и същи части, които стоят
след корена. С тези части образуваме прилагателни
имена от съществителни имена и глаголи. В следващите класове ще се изучават по-подробно тези части.
Ако учителят прецени, може да използва понятието наставки, за да назове тези части.
Откриване и записване в тетрадката на прилагателните имена от стихотворението „Радост“ от Ран
Босилек. Учениците отговарят на въпроса: Кои прилагателни имена са сложни думи?, записват думите, от които са образувани, и посочват какви са тези
думи като части на речта.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 28. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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светлолика – светъл (прил. име) + лик (същ. име)
лекокрила – лек (прил. име) + крила (същ. име)
златоперка – злато (същ. име)+ перка (същ. име)
След като е направен коментар от какви части
на речта са образувани прилагателните имена, които
са сложни думи, учениците самостоятелно групират
прилагателните имена: снежнобял, русокос, светлосин, синьо-зелен, черноок, черноморски, къдроглав, добросърдечен в две колони според думите, от
които са образувани:
− от две прилагателни – тъмночервен (тъмен/червен)
− от прилагателно и съществително име – чернокос
(черен/коса)
Писане на изречения в тетрадката, като се
съгласува прилагателното име със съществителното
име, което пояснява.
Над езерото се разстилат утринни мъгли.
Въздухът е изпълнен с особена свежест.
Дъгата е временно явление.
Припомня се правилото за правописа на -нн- в
прилагателните имена с помощта на таблицата, която
е поместена в помощното поле вдясно от упражнението – завършва на -ен: -н-; завършва на -нен: -нн-.
Записване на предложения текст, като се попълнят пропуснатите букви в думите:
Светла е нежна и красива като бяла брезичка.
На лицето ѝ винаги грее лъчезарна усмивка. Има
сини очи, които блестят като планински езера. Но
най-красиви са нейните дебели плитки. Русата ѝ
коса прилича на водопад от злато.
Допълнителна задача към учениците е да се образуват сложни думи от подчертаните думи в текста –
нежнокрасива, синеока, русокоса.

Числително име. Видове
числителни имена

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Да се усвои новото понятие числително име
като част на речта и видовете числителни имена –
бройни и редни.
Очаквани резултати
 Познава числителното име като част на речта.
 Разпознава видовете числителни имена – бройни
и редни.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочит на текста и отговаряне на въпросите: Какво назовават подчертаните думи? Коя от
подчертаните думи показва на кое място се е класирал Ванката и коя показва колко книги е получил
за награда?.
Въвежда се новото понятие числително име
като част на речта, която означава брой или ред на
предмети или лица. Числителните имена, които определят броя на предметите и лицата, са числителни
бройни (едно, две, десет). Числителните имена, които
определят реда на предметите и лицата, са числителни редни (първи, втори, десети).
Прочит на откъс от „Антон и Точица“ от
Ерих Кестнер. Учениците трябва да групират числителните имена според вида им:
− бройни: сто и осемдесет, пет, тридесет и
шест
− редни: четвърти, първо, второ.
Задачата към учениците е да напишат адреса си

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 29. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Петото трепнало леко с клепачи и станало на
южен вятър.
Четвъртото подскочило високо и направило от
себе си небесна дъга.
Третото се смалило и потънало в земята, а от
мястото, където то изчезнало, поникнало цвете.
Второто сторило себе си на песен.
А първото се усмихнало и се превърнало в дете.
Редактиране на приказка, преразказана от Ян,
и записване в тетрадката.
Един цар решил да даде дъщеря си за жена на
този, който успее да я разсмее. Явили се сто и двама мъже, но принцесата не се засмяла. Най-накрая
дошли трима братя. И тримата развеселили прицесата. Тя избрала един от тях за свой мъж, а другите двама царят направил царедворци.
Необходимо е да се обясни на четвъртокласниците, че числителните бройни имена от 2 до 6 имат
специални форми, когато се отнасят към лица мъже
или към група, в която има мъже.
Пример: двама, трима, четирима…, сто и трима…
Допълване на страничките с подходящи числителни имена, често употребявани в приказките.
Имало едно време един мъдър човек.
Принцесата спала цели сто години.
Минал през девет планини в десета.
Бащата имал трима синове.
На кръщенето дошли дванадесет феи орисници.
В края на урока се поставя творческа задача –
Езиков експеримент. Учениците трябва да проучат
други изрази с числителни имена, които се срещат
в света на приказките. Тази задача е подходяща за
индивидуална работа.

по модела на Точица и да кажат какви числителни
имена са използвали.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 30. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Числително име. Видове
числителни имена

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 31. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Да затвърдят знания за числителното име като
част на речта и видовете числителни имена.
Очаквани резултати
 Познава числителното име като част на речта.
 Разпознава видовете числителни имена – бройни
и редни.
 Пише правилно числителните имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Допълване на пропуснатите числителни имена в
текста „Седемте джуджета“. Записване и определяне
вида на числителните имена.
Седмото джудже се превърнало на слънчев изгрев.
Тогава Шестото погледнало след него и изпрело
от себе си лунен лъч.
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Употреба и правопис на
числителните имена

надесет, шестдесет, сто и шест. Правописът на
думата шест се проверява с думата шести.
Препис на текста, като се напишат числителните имена с думи.
Шахът е игра между двама противници на
противоположни страни на дъска, съдържаща
шестдесет и четири (шейсет и четири) квадратчета с редуващи се цветове. Всеки играч има шестнадесет фигури: един цар, един дама, два топа, два
офицера, два коня и осем пешки.
Пример: Числото 2 в първото изречение се записва с думата двама.
Учениците запомнят правилото, че числителните
имена от 11 до 20, както и 30, 40, 50 и 60 имат две форми – пълна (единадесет) и съкратена (единайсет).
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 32. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усъвършенстване на уменията на учениците да
разпознават видовете числителни имена, правилно
да ги пишат и уместно да ги употребяват в речта си.
Очаквани резултати
 Познава числителното име като част на речта.
 Разпознава видовете числителни имена – бройни
и редни.
 Пише правилно числителните имена.
 Употребява уместно видовете числителни имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Откриване на числителните имена от стихотворението „Малката нула“ от Джани Родари и записване в тетрадката. Подчертаните думи: четворка,
двойка, тройка, единица, десетица са съществителни имена и отговарят на въпроса Кой?. Учениците
се запознават с правилото, че някои съществителни
и прилагателни имена се образуват от числителни.
Пример: един + ица = единица
десет + ица = десетица
десет + етаж + ен = десететажен
Писане на скороговорки и обръщане на внимание на изговора на съгласните звукове в края на
числителните имена и на групите съгласни в тях.
55 петлета пели върху плета пет куплета.
66 шишета се сушат на 106 шосета.
Често съгласният звук в някои числителни бройни имена не се изговаря, но не трябва да се изпуска
при писане. Пример: пет – петдесет, шест – шест-

Употреба и правопис на
числителните имена

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Разпознаване на числителното име като част на
речта.
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Части на речта –
обобщение

− Разпознаване на видовете числителни имена –

бройни и редни.
− Усвояване на правила за правопис и правоговор.
Очаквани резултати
 Познава числителното име като част на речта.
 Разпознава видовете числителни имена – бройни
и редни.
 Пише правилно числителните имена.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на надписите в киното и отговаряне на въпроса: Какво липсва в тях?.
Билет за кино – ред …, място …
Начало на прожекцията: …часа
Филмът е забранен за деца до … години!
Промоция! Всеки … пакет пуканки е безплатен!
Задачата е да се допълнят надписите с подходящи числителни имена и да се препишат в тетрадката.
Подреждане на думите стоножка, шестоъгълник, двуетажен, седемгодишно, десетобой, петолиние, триножник, четирилистна, едногодишно
според реда на числителното име, което съдържат.
Учениците трябва да отговорят на въпроса: Как
са образувани сложните думи? и да съставят изречения с някои от тях.
Откриване на числителните имена в рецептата и определяне на вида им.
РЕЦЕПТА ЗА КЕКСА НА БАБА
105 яйца, 6 килограма брашно, 10 литра олио, 1
лъжица захар, 2 жълти лимонади (без бутилките)
Първо, разбиват се яйцата. Второ, добавя се захарта…. Осмо, канят се петима приятели.
От таблицата, поместена на страницата в учебника, е видно какви са окончанията на съществителните, когато те стоят след числителни имена:
колко

Вид на урокаУрок за обобщение
Цели на урока
− Затвърдяване и обобщаване на знанията за частите на речта.
− Усъвършенстване на уменията за правопис и
уместна употреба в речта.
Очаквани резултати
 Разпознава пълен и кратък член на съществителното име от м. р., ед. ч. чрез проверка с личното
местоимение той.
 Разграничава правилно глаголите в първо, второ и трето лице, единствено и множествено
число.
 Прави разлика между изговора и правописа на
окончанията -а, -ат, -я, -ят на формите на глаголите за сегашно време.
Определя
сегашно, бъдеще и минало време на

глагола.
 Употребява правилно формите на глаголите с
окончание -а, -я или -м в първо лице единствено
число.
Открива
примери за съвместна употреба на раз
личните глаголни времена – сегашно, минало,
бъдеще.
 Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
 Познава числителното име като част на речта.
 Разпознава видовете числителни имена – бройни
и редни.
 Пише правилно числителните имена.
 Употребява правилно частите на речта.

много

два, три… десет килограма
килограми
литра
литри
двама, петима… двайсет приятели приятели
Откриване на грешките в правописа на числителните имена в задача на Ян
Баба Златка и дядо Сотир имат шест кокошки и четири петли. За една седмица събират около
две дузини яйца. Колко яйца събират за два месеца?
На учениците се припомня, че една дузина е група от дванайсет.
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 33. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Звуков състав на думата

Предложения за ефективен учебен процес
Обобщение на изучените части на речта с
помощта на таблицата на същата страница.
Препис на откъса от легендата за розите и Розовата долина с допълване на пропуснатия определителен член на съществителните имена.
Живеел в древността един стар шейх. Радостта в живота му била неговата дъщеря. Момичето
било много хубаво, но винаги тъжно.
Появил се веднъж един човек, който казал
на шейха, че трябва да построи нов дворец с големи прозорци, в които да се оглежда слънцето.
Шейхът обещал да даде дъщеря си на този, който
направи замъка. Тогава един момък, който бил в
тъмницата на шейха, казал, че може да го направи. Момъкът започнал градежа. И ето че накрая
замъкът бил готов. Но докато траел строежът
на двореца, момичето и зидарят се влюбили.
Откриване на числителните имена в изреченията и определяне на вида им.
първият – числително редно
двадесет и два – числително бройно
един, два – числителни бройни
пет – числително бройно
втора – числително редно
Тест. Открий на кой ред няма грешка в правописа на глаголите.
Учениците прочитат самостоятелно изреченията
от теста и трябва да посочат отговор в) като вярно
написано изречение.
В рубриката „Словесни пейзажи“ учениците четат откъс от „Розовата долина и Тунджа“ от Иван Вазов
и разглеждат картината на Васил Горанов „Розобер“.
Те преписват глаголите от откъса и определят лицето, числото и времето им. Записват изречението, в което
са открили съвместна употреба на глаголните времена:
Пак жаля, много жаля, че преварих трендафилите…
Откриват числителното име и определи вида му: петнайсет – числително бройно име, кратка форма.
След като разгледат внимателно картината, те
откриват, че темата, която я обединява с откъса, е
розоберът и Розовата долина. Те описват с думи какво е изобразено на картината и взимат участие в проучване за българската маслодайна роза и представят
информацията с презентация или албум.

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Преговаряне знанията и усъвършенстване на
уменията за звуковия състав на думата.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между книжовен изговор и
правопис на звуковете.
 Познава отношенията между звуковете като градивни единици на думата.
Предложения за ефективен учебен процес
Учениците актуализират знанията си за звуковия състав на думата с помощта на таблицата вдясно на първото упражнение.
Допълват пропуснатите букви във въпросите
на Ая и отстраняват грешките в правописа на гласните звукове в отговора на Ян:
– Защо съществуват часовници с кукувица, а
не с петел, след като петелът е известен като сутрешен будилник?
– Много по-лесно часовниковият механизъм ще
каже „Ку-ку“ отколкото „Ку-ку-ри-гу“.
– Защо сънуваме?
– Сънуваме, за да не скучаем нощем.
– Защо диригентът маха с ръце и пръчица, когато дирижира?
– Той ръкомаха, за да покаже посоката на звука.
Учениците получават задача да измислят забавен отговор на един от въпросите.

Работа в УТ № 2:
– стр. 34, „Части на речта“, Страничка за самопроверка
– стр. 43 – 44, Работен лист „Знам и мога
№ 6“ (диктовката и критериите за нейната оценка
са поместени в Приложение № 1, Книга за учителя). За този работен лист е предвиден отделен час.
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Пример: Диригентът ръкомаха с ръце и пръчица,
защото музикантите не го слушат.
Откриват пропуснатите гласни и записват думите: хитър, тежък, жалък, ловък, дърво, добър, бобър.
Откриват сродните думи в изреченията и
обясняват защо гласната ъ променя мястото си спрямо съгласните р и л.
Грънчарят прави красиви гърнета.
На Връбница портите се окичват с върбови клонки.
Баба пълни чушките с оризова плънка.
Изгълтах топлото мляко на големи глътки.
Допълнителната задача към учениците е да посочат още сродни думи на думите от всяко изречение.
Пример: изгълтах, глътки, глътна, гълтач, гълтане
Допълване на пропуснатите букви в думите:
кълвач, клъвна, изкълва
дърво, дървен, дръвче
връзка, развържа, вързан
мълча, мълчание, млъкна
Учениците обясняват правописа на гласната ъ
спрямо съгласните р и л.
Преписване на стихотворението, като се попълват пропуснатите букви. Учениците записват в
тетрадката правилно текста:
Отборът ни по футбол е пръв на първенството.
В задружност и сговор всичко се постига.
С усмивки на лицата ще продължим, защото
победата е сладка, когато с труд се стига.
Учениците обясняват правописните особености
в думите: отбор, футбол, пръв, сговор, усмивка,
сладка, труд и начините за тяхната проверка.
Възстановяване смисъла на изреченията
чрез заместване на думи, които не съдържат мек съгласен звук.
Купих си розова рокля за бяла/бала.
Тази мярка/марка коли не ми е позната.
Нашият отбор отбеляза два гьола/гола.
Погледнах през лука/люка и видях морето.
Откриване и записване на думите от текста,
които съдържат мек съгласен: денят, всяка, Земята, любов, синя, бяла, трикольор, деня.
Задачата към учениците е да препишат думите,
при които има разлика между броя на звуковете и
буквите в тях: България, юни, международният, синият, нашия, стоят, зеленият, училището. Допълнителна задача към четвъртокласниците е да проучат
как се празнува Международния ден на детето в различните страни.
Тест. Кажи в кой ред съгласният звук л е мек
във всички думи.
а) зюмбюл, лава, люляк
б) любим, Кольо, лайка
в) локум, лют, лаят

г) моля, учителят, ляво
(верен отговор: г)
Работа в учебна тетрадка № 2, с. 35. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.

Словообразуване

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Затвърдяване на усвоените умения за използване
на различни начини за образуване на нови думи.
Очаквани резултати
 Образува нови думи.
 Образува сложни думи.
 Пише правилно образуваните нови думи и образуваните сложни думи.
Предложения за ефективен учебен процес
Подреждане на сродни думи в групи и подчер
таване на общия им корен:
преразказ
здравец
клон
умен
разказче
Здравко
разклонен
умница
приказен
поздрав
клонче
изумен
Учителят коментира с учениците различните начини, които са използвани за образуване на новите думи.
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Изречение. Текст

Редактиране и преписване на текста.
На Деня на детето с Ая сме поканени да празнуваме в парка. Там всяка година празникът се
отбелязва с различни забавления за децата. Ще
надуваме балони, ще си направим хвърчила, ще нарисуваме слънца на асфалта, даже може и да си
хапнем сладолед.
Допълнителна задача към учениците е да заменят
в текста подчертаното словосъчетание със сложна
дума и да обяснят начина ѝ на образуване (със съединителна гласна).
Преписване на сложните думи от стихотворението „Празник на децата“ от Лиана Даскалова и
подчертаване на корена им.
параход, самолет, благородни
Образуване на сложни думи от дадените и
обяснаване на правописа им:
кафе/сладкарница – кафе-сладкарница
звезди/броя – зведоброец
слънце/гледа – слънчоглед
десет/години – десетгодишен
покупка/продажба – покупко-продажба
Учениците могат да проверят правописа на образуваните сложни думи в правописния справочник
на сложните думи в края на учебника.
Прочит на текст от енциклопедия. Учениците
обясняват, че в предложения текст няма думи, употребени в преносно значение, защото той е нехудожествен. Задачата към тях е да съставят изречения,
като употребят подчертаните думи (слънчев и студен) в преносно значение.
Пример: Слънчеви усмивки озаряват детските лица.
Какъв е този студен поглед?
Препис на думите с преносно значение от стихотворение на Лиана Даскалова.
Пример: изми, наплискаха, изкъпа, среса, изви
Синоними на подчертаните думи в текста: дордето – докато; ръми – ромоли; мили – скъпи, свидни.
Антоними: хубаво – грозно; високо – ниско
Допълване на пословици с подходящи на подчертаните думи антоними.
Пример: Всяко зло – за добро.

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Преговаряне на знанията за изречение и текст.
Очаквани резултати
 Разпознава подлога и сказуемото като части на
изречение.
 Разграничава простите изречения в състава на
сложното по броя на сказуемите.
 Разграничава съюзно и безсъюзно свързване на
прости изречения в сложно.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на текста и определяне на подлога и сказуемото във всяко изречение.
Лятото е най-топлото годишно време. Цветята цъфтят, плодовете зреят и посевите в полята растат бързо. През лятото хората отиват
на почивка – на море или на планина. Те прекарват
повече време на открито и се радват на слънцето.
Учениците трябва да отговорят на въпросите:
Кой е подлогът в последното изречение? С каква
част на речта е изразен? (Подлогът в последното
изречение е изразен с лично местоимение – те). Те
също трябва да напишат подчертаното изречение в
текста, като заменят подлога с лично местоимение.
(То е най-топлото годишно време.)
Образуване на изречение от подлог и подходящо сказуемо, като съществителните имена се членуват, ако е необходимо.
Денят започва. Вятърът утихва. Слънцето
блести. Цветята ухаят. Птиците пеят, Хората
се разхождат.

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 36. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Думата като част на речта

Прочит на стихотворението „Мидено герданче“ и определяне вида на изреченията по цел на
изказване. Учениците определят, че изреченията от
подчертаната част на стихотворението са сложни по
състав. Откриват, че простите изречения в състава
на сложното се свързват с помощта на свързващите
думи а и че, като пред тях се пише запетая.
Откриване и преписване на простите по със
тав изречения от стихотворението „Ваканция“.
Простите изречения в текста са първото, второто,
петото и шестото, защото имат само по едно сказуемо. Допълнителна задача към учениците е да променят словореда в изречението: Пак във шепите се
стичат жълти, сладки капки лято!, така че да се
запази смисълът.
Пример: Жълти, сладки капки лято пак се стичат в шепите!
Образуване на сложни изречения от дадените
прости, свързването им в текст и поставяне на подходящо заглавие.
През лятото обичам да ходя на село, защото
там игрите са най-забавни. Шаро ме посреща с радостен лай и подскача весело около краката ми.
Помагам на дядо и баба, поливам цветята и зеленчуците, храня кокошките и пуйките.
На село имам много приятели, всяко лято се
събираме там и играем от сутрин до вечер.
Имам книги за допълнително четене, ще се
постарая да ги прочета.
В края на урока на учениците се възлага творческа задача да напишат кратък текст за своята мечтана лятна ваканция, като използват ключовите думи:
лято, море, плаж, плуване, басейн и др.

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Преговаряне на знанията за думата като част на
речта.
Очаквани резултати
 Разпознава числителни имена като части на речта – бройни и редни.
 Определя време на глагола.
 Употребява правилно частите на речта.
 Прави справка в тълковен речник за значението
на определена дума.
 Разпознава в речта думи с противоположно значение (антоними).
Предложения за ефективен учебен процес
Преписване на изреченията, като съществителните имена се членуват:
Денят се познава от сутринта.
Щъркелите се връщат през пролетта.
Ако денят е къс, годината е дълга.
Вълкът козината си мени, но нрава – никога.
Водата и огънят са добри слуги, но страшни
господари.
Апетитът идва с яденето.
Камъкът на мястото си тежи.
Успехът на ученика е радост за учителя.
Шофьорът подкара автомобила.
Пролетта дойде с песента на птиците.
Допълнителна задача е да се определи родът и
числото на същ. имена.
Пример: денят – м.р., ед.ч., членувано
Образуване на прилагателни имена от дадените съществителни:

Работа в учебна тетрадка № 2, с. 38. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема.
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Преписване на изречението, в което има съвместна употреба на три глаголни времена.
В магазините се продават (сегашно време)
красиви спортни хвърчила, но аз и моят приятел
решихме (минало време), че ще направим (бъдеще
време) сами най-красивото хвърчило на света.

цена – ценен
трева – тревен
чудо – чуден
щастие – щастлив
време – временен
песен – песенен
стъкло – стъклен
обич – обичен
Степенуват се всички прилагателни с изключение на: временен, стъклен, тревен и песенен.
Допълнителната задача е да се съставят изречения със степенуваните форми на първото образувано прилагателно име, като се употребят в мн. ч.
Пример: Добрите приятели са по-ценни от злато. Най-ценните неща са животът и
здравето на човека.
Откриване и записване на числителните
имена от стихотворението „Ябълката на раздора“:
пръв, три, два, третият. Друга задача е да се определят лицето и числото на личните местоимения
(аз – 1 л., ед.ч.; ти – 2 л., ед.ч, той – 3 л., ед.ч) и да
се състави изречение с формата за учтивост за 2 л.
мн.ч. (Госпожо, влезте първо Вие!)
Преписване на глаголите от стихотворението
„Хвърчилено време“ и определяне на лицето и числото им.
духват – глагол – 3 л., мн.ч., сег. вр.
глъхнат – глагол – 3 л., мн.ч., сег. вр.
иде – глагол – 3 л., ед.ч., сег. вр.
са – спомаг. глагол – 3 л., мн.ч., сег. вр.
стават – 3 л., мн.ч., сег. вр.
е – спомаг. глагол – 3 л., ед..ч., сег. вр.
духат – глагол – 3 л., мн.ч., сег. вр.
смесват – глагол – 3 л., мн.ч., сег. вр.
ще политне – глагол – 3 л., ед.ч., бъд. вр.
Редактиране на инструкцията за правене на хвърчила на Ян. Учениците записват редактирания текст:
Как да си направим хвърчило сами?
Купуваме цветна хартия и дълъг конец.
Режем тънки дървени ленти и ги закрепваме
по диагонал върху листа.
Лепим с тиксо опашката към летвите.
Връзваме конеца.
Украсяваме хвърчилото.
Преписване на глаголите от съчинението на Светлин в три колони според времето, в което са – минало,
сегашно или бъдеще. Подчертават глаголите, които
имат представки.
глаголи в
глаголи в
сегашно време минало време
е
решихме
се продават
донесе
летят
изрязваше
поставих
завързахме
беше
вдигнахме
изпуснах
отлетя
изчезна

Работа в УТ № 2:
– стр. 39 – 40, „Какво научих в четвърти клас“.
Страничка за самопроверка
– стр. 45 – 46, Работен лист „Знам и мога
№ 7“ (диктовката и критериите за нейната оценка
са поместени в Приложение № 1, Книга за учителя). За този работен лист е предвиден отделен час.
Работата с учебните тетрадки подпомага затвърдяването на знанията и уменията за езика и подготвя
четвъртокласниците за националното външно оценяване в края на учебната година.

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ
Общуване. Култура на
речевото поведение

глаголи в
бъдеще време
ще направим

Вид на урока Преговорен урок
Цели на урока
− Актуализиране на знанията и уменията на учениците за устно и писмено общуване и културата на речевото поведение.
Очаквани резултати
 Ориентира се в комуникативно речевата ситуация.
 Осмисля ролите при устно и писмено общуване.
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 Уместно употребява езикови средства според
комуникативната ситуация.
 Прилага правила за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие.
 Допълва подходящи думи и изрази за учтивост

Прочитане на изреченията, с които децата изразяват съгласие и несъгласие. Откриване на темата на обсъждането с помощта на въпросите: Какво
ще направите, ако вече няма шоколади? Какво ще
стане, ако шоколадите са безплатни?. Учениците
добавят и свои отговори към предложените и си припомнят Златните правила при спор: изслушвам събеседника си; изказвам мнението си с уважение към
мнението на другите; привеждам доказателства в
подкрепа на мнението си. Четвъртокласниците провеждат обсъждане по някоя от следните теми: Какво
би станало, ако можем да четем мислите на другите? Какво ще стане, ако в седмицата учим два
дни, а пет почиваме? Как приемате идеята момичетата и момчетата да учат в отделни класове?.
В хода на обсъждането се изслушва всяко мнение и
ненужните спорове се избягват. Хуморът се насърчава, заяждането и обидите се игнорират.
Разглеждане профила на Мони и откриване на
грешките, които тя допуска при общуването си в интернет. Учениците четат разговора:
– Здравей! На нашата площадка пред блока са
кацнали извънземни!
– Сериозно? Ти къде живееш?
– Аз живея на улица „Роса“ № 6.
Очевидно е, че не всяка информация в интернет
е достоверна, а и не трябва да се споделят лични данни в интернет пространството. Четвъртокласниците
си припомнят правилата за безопасно общуване в
интернет и културата на речевото онлайн поведение.
Езиков експеримент. Провежда се дискусия
и се записват доказателства „за“ и „против“. Това
упражнение развива активната гражданска позиция
на учениците и ги мотивира да спазват училищния
правилник.

според комуникативната ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане на изображения и определяне на
средата за общуване. Отговаряне на въпросите: Кой
говори? На кого говори? В каква роля са участниците в общуването?. Учениците обясняват в кои
ситуации мимиките и жестовете допълват общуването и си припомнят изразите за учтивост: Добър ден!
Добро утро! Благодаря! Извинявай! Моля! Заповядай! Бъди така добър… Ако обичаш… С удоволствие… Те правят извод, че изразите за учтивост са в
основата на нашето културно речево поведение, а
жестовете (ръкостискане, прегръдка, усмивка) също
са част от етикета.
Съставяне на диалог по някоя от дадените
речеви ситуации: запознаване с дете в училищния
двор; ученик от друг клас връща изгубен телефон;
сблъсък със съученик в междучасието; запитване в
книжарница за любима книга. Учениците споделят,
че общуването между тях и по-възрастните хора е
по-приятно, когато хората са добронамерени и разговарят с усмивка. Конфликтите не трябва да се задълбочават, а да се решават и тогава общуването е
пълноценно.
Сравняване и коментиране в кой от двата диалога децата разговарят учтиво.
– Ало, Петя, ти ли си? Какво правиш?
– Говоря с теб по телефона.
– Е, да де… Какво мислиш да правиш?
– Да разбера за какво ме търсиш …

Работа в учебна тетрадка № 3, с. 5. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема. За работа в учебната
тетрадка е предвиден отделен час.

– Здравей, Ели! В колко часа е откриването на
изложбата?
– Здравей, Ани! В 17.30 ч., в библиотеката.
– Благодаря ти! Ще се видим там. Доскоро!
В първия диалог участниците не обменят полезна информация, не се разбират и не разговарят
учтиво помежду си. Остава неясно намерението им
и липсва желание за ефективна комуникация. Във
втория диалог децата разговарят учтиво и обменят
информация във вид на устно съобщение за часа и
мястото на изложбата. Учениците четат по роли двата диалога, предават различието с подходящ тембър
и интонация и споделят впечатления за подобни разговори от своето ежедневие. Правят извод, че когато разговарят по телефона, също трябва да спазват
речевия етикет и да си служат с учтиви изрази: Ало!
Добро утро! Здравей! Удобно ли е да разговаряме…
Обажда се… Благодаря! Дочуване! Доскоро! Приятен ден!.
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Текстовете, които мога да
създавам

Коментират етапите, които трябва да се спазват,
когато се прави съчинение по дадена тема. Учениците могат сами да изберат една от темите.
Съчинение по дадена тема:
1. Не се отклонявам от темата.
2. Споделям своите представи и желания, свързани с нея.
3. Отделям всяка част на нов ред.
4. Използвам точни и ясни изречения.
5. Не допускам правописни и пунктуационни
грешки.
Примерни теми:
– Вълшебството на сезоните
– Приятелството
– Чудото на обичта
– Нека различията не ни разделят.
Коментират особеностите, които трябва да се
спазват, когато се прави съчинение по предложен
литературен герой. Изборът на литературен герой е
индивидуален.
Съчинение по предложен литературен герой
1. Запазвам качествата на героите.
2. Измислям интересна случка.
3. Отделям всяка част на нов ред.
4. Пиша какъв е краят на случката и каква е поуката.
5. Не допускам правописни и пунктуационни
грешки.
Примерни литературни герои:
– Хитър Петър
– кучето водач
– герой по избор.
Коментират какво значи преживяна случка и си
припомнят какво трябва да съдържат основните части на съчинението – начало, основна част, край.
Съчинение по преживяна случка
1. Разказвам случка, в която лично съм участвал/а.
2. Помагам си с въпросите:
Начало: Кога? Къде? Кой? С кого?
Основна част: Какво? Как ? Защо?
Край – логически завършек.
3. Отделям всяка част на нов ред.
4. Не допускам правописни и пунктуационни
грешки.
Примерни теми:
– Едно незабравимо лято
– На морския бряг
– В планината
– Човекът с тъмни очила и бял бастун.
Коментират етапите, които трябва да се спазват,
когато се формулира отговор на поставен въпрос.
Отговор на поставен въпрос
1. Спазвам последователността на частите.
2. Използвам достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението си.
3. Отделям всяка част на нов ред.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Актуализират се знанията за видовете изучени
текстове в трети клас.
Очаквани резултати
 Интерпретира факти и идеи от научнопопулярен
текст.
 Извлича конкретна информация от нехудожествен текст.
 Прави подробен преразказ на кратък художествен текст.
 Съчинява текст: по преживяна случка, по предложен литературен герой.
 Пише лично писмо (в хартиен или електронен
вариант).
 Редактира свой текст.
Предложения за ефективен учебен процес
Припомняне на видовете текстове, които
учениците са научили да създават в 3. клас.
Подробен преразказ на художествен текст:
1. Преразказвам подробно всеки момент.
2. Отделям всяка част на нов ред.
3. Преразказвам думите на героите.
4. Използвам точни и ясни изречения.
5. Не допускам правописни и пунктуационни
грешки.
Коментират етапите които трябва да се спазват,
когато се преразказва подробно художествен текс.
Работят по създаване на подробен преразказ на текста „Ученият син“.
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Пряка и непряка реч

4. Използвам точни и ясни изречения.
5. Не допускам правописни и пунктуационни
грешки.
Прочит на предложения текст и формулиране
отговор на въпроса: Защо трябва да опазваме природата?.
Лично писмо
1. Спазвам частите на писмото: обръщение, съдържание, подател.
2. След обръщението пиша запетая.
3. Използвам точни и ясни изречения.
4. Не допускам правописни и пунктуационни
грешки.
5. Правилно надписвам плика.
6. Ако писмото е електронно, използвам електронни средства.
Примерни теми:
– интересна случка, след като той е заминал
– любима компютърна игра
– екскурзия с твоите съученици
– последния филм, който си гледал.
След написването на текста по избраната тема
учениците си разменят тетрадките, четат, коментират и редактират написаното. Възможен е вариант,
при който авторът посочва кой да бъде рецензент от
неговите съученици. Рецензентът изтъква положителните страни на писмената работа, обръща внимание на слабостите, дава препоръки какво би могло да
се подобри в съдържанието и къде са допуснати правописни и пунктуационни грешки. За да бъде обективен, рецензентът се придържа към изискванията
за всеки вид писмена работа, поместени в учебника.
С помощта на учителя се оформя албум за ученическо творчество, а всяка творба се включва в личното портфолио на ученика. Родителите се запознават
с постиженията и пропуските на третокласниците,
като им се предлага да участват в съвместни урочни
и извънкласни дейности, свързани с творческите и
литературните изяви на учениците.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и формиране на умения за
разпознаване на пряката реч в текста.
Очаквани резултати
 Разпознава графически пряка от непряка реч.
 Преобразува пряка в непряка реч.
 Разпознава диалог и монолог в художествен
текст.
Предложения за ефективен учебен процес
Разглеждане илюстрацията, разпознаване на
приказката „Който не работи, не трябва да яде“, четене на текста и отговаряне на въпросите след него:
Кои са героите в текста? Кой с кого разговаря?
Има ли думи, които не са на нито един от героите? На кого са?.
Учениците прочитат откъса по роли, като си разпределят думите на свекъра, свекървата и на народния разказвач (автора). Те си припомнят, че в текста
думите на героите се наричат пряка реч, а думите на
автора – непряка или авторска реч.
После дал второто парче на сина си: (авторска реч)
– Вземи, сине, ти се труди най-много от всички. (пряка реч)
Прочит на откъс от романа „Малкият принц“
на Антоан дьо Сент-Екзюпери със задача да се запомни как пряката реч е отделена от авторската.
Следва задача да се преразкаже текста, като се превърне пряката реч в непряка. Пример: Дошла лисицата и поздравила…Думите на героите трябва да се

Работа в учебна тетрадка № 3, с. 6 – 7. Провеждане на входяща диагностика, която включва
тест и създаване на текст по темата „Какъв искам да стана, когато порасна“. Изпълнението на
задачите в упражненията и създаването на текста се изчислява в точки и се приравнява в оценка
по скалата, дадена в Приложение № 1 в Книгата
за учителя.
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Редактиране чрез
съкращаване и добавяне

преразказват със свои думи и с помощта на: казал,
че... ; предложил да…; …, защото…
Пример: Малкият принц и лисицата се срещнали, поздравили се и се запознали. Момчето ѝ предложило да си поиграят. Лисицата не се съгласила,
защото не била опитомена.
Четене по роли на разговора между Малкия
принц и лисицата с пропускане на авторската реч.
Учениците си припомнят, че когато речта е само
между героите и отсъства авторска реч, текстът се
нарича диалог. Думите на героите се пишат на нов
ред, като пред тях се поставя тире.
Четене на изречение, представено с различни
словоредни варианти. Учениците отговарят на въпросите: Къде стои авторската реч? Как се отделя от пряката реч?.
1. Мама каза:
– Ани, помогни ми, моля те!
2. – Моля те, Ани, помогни ми! – каза мама.
3. – Помогни ми, Ани! – каза мама. – Моля те!
Учениците се запознават с правилото, че авторската реч може да стои: пред пряката реч – отделя се
с двоеточие (Мама каза:); след пряката реч – отделя
се с тире (– каза мама.) или между пряката реч – отделя се с две тирета (– каза мама –).
Разглеждане на илюстрациите и съставяне
на кратък текст с използване на пряка и непряка реч.
Пример: Бащата си помислил:
– Тази вратовръзка вече остаря … Трябва да си
купя нова, но не ми остава време.
Съпругата и децата го видели и решили да го
изненадат.
– Познай, какво ти нося! – казала майката.
Децата попитали:
– Досещаш ли се каква е и нашата изненада,
татко?
– Три нови вратовръзки! Как се досетихте? –
изненадал се бащата.

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на уменията за редактиране чрез
съкращаване и добавяне.
Очаквани резултати
 Прилага различни начини за поправка (редактиране) на текст чрез съкращаване и добавяне.
Предложения за ефективен учебен процес
Ян е преразказал легендата за Икар, а Ая е редактирала текста му. Учениците откриват какви грешки е открила. На помощ идва и Малкия писател, който съветва Ян: След като напишеш текста, си дай
малко почивка и пак го прочети. Така ще прецениш
как да го подобриш. Учениците преписват редактирания текст в тетрадките си:
Дедал изработил за Икар крила от пера и восък.
Предупредил го да не лети твърде близо до слънцето,
за да не се разтопи восъкът. Икар не го послушал. Полетял към слънцето. Крилата му се разпаднали от
топлината. Той намерил гибелта си в морето.
С помощта на Ая учениците формулират правилото, че когато отстраняваме излишните думи и изрази, редактираме чрез съкращаване.
Устно редактиране на текст с отстраняване на
излишните думи и изрази:
Дедал бил изкусен художник, скулптор, строител и изобретател. Славата му се носела нашир
и надлъж. Той построил прочутия дворец Лабиринт, който имал толкова заплетени галерии, че

Работа в учебна тетрадка № 3, с. 8 – 9. Упражненията следват структурата и логиката
на подреждане на упражненията в учебника и са
подходящи за самостоятелната работа на учениците. Тяхното изпълнение изисква прилагането
на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и
умения по съответната тема. За работа в учебната тетрадка е предвиден отделен час.

97

Редактиран текст: Аз обичам да мечтая, защото това ми вдъхва нови сили да творя. Да мечтаеш, означава да си свободен. Мечтите разкриват
неочаквани възможности. Ставаш по-безстрашен и много по-уверен.

който влезел веднъж в него, не можел вече да намери изхода.
Редактиране на описание. Учениците четат
описанието на славей, направено от Ян: Славеят
е птица с размер 15 – 16 см, която се среща и в
България. Тя има гърди, корем и опашка, крака и
човка. Те споделят, че в него не са описани характерните особености на тази птица и ако в началото
не е употребена думата славей, не става ясно коя е
птицата. Трябва да се добавят още прилагателните
имена: дребна, пойна птица, светлокафяви гърди,
корем и опашка, светлорозови крака, жълто-кафява опашка, за да стане описанието по-пълно и
по-ясно. Учениците си припомнят, че когато добавят пропуснати думи, за да стане речта по-точна и
образна, редактирането е чрез добавяне.
Редактиране на описание чрез добавяне на
думи и изрази, за да се обогатят знанията на учениците за папагалите Жако. Учениците записват редактирания текст в тетрадките си:
Купиха ми два папагала. Те са от породата
Жако. Папагалите ми имат дължина 32 см, тегло
от 300 до 500 грама и сива окраска на светли ивици. Те са с червена опашка и черни върхове на крилата. Издават пронизителни писъци и силно крякане, но като пораснат, ще ги науча да говорят.
Редактиране на материали за училищен вестник за конкурс на тема: Ако аз управлявам света.
Учениците четат откъс от стихотворението на Асен
Босев „Едно момче мечтае“, помагат на Лили да
редактира получените материали за вестника и отговарят на въпроса: Какви видове редактиране ще
използваш? После записват редактираните текстове
в тетрадката си:
Бих направила така, че да няма войни и хората
да живеят без страх. Всички хора на света да се
обичат и да бъдат добри. От небето вместо бомби да падат плодове и цветя.
Мила, IV а клас
Ще създам по-хубав свят, в който да няма бедни. Ще зарадвам всички с подаръци и няма да има
нещастни.
Данчо, IV б клас
Четене на двата текста и отговор на въпроса: Какви видове редактиране са използвани във
втория текст?.
Текст за редактиране: Аз обичам да мечтая,
защото това ми вдъхва сили и ставам по-силен.
Това ме вдъхновява и ме кара да творя и да създавам. Да мечтаеш, означава да си свободен и
освободен. Мечтите отварят нови врати и хоризонти, разкриват (неочаквани) възможности и
вероятности, за които не си и подозирал. Така побеждаваш страховете и ставаш по-безстрашен
и много по-уверен.

Работа в учебна тетрадка № 3, с. 10. Упражненията следват структурата и логиката на подреждане на упражненията в учебника и са подходящи за самостоятелната работа на учениците.
Тяхното изпълнение изисква прилагането на различни дейности и осигурява оптимални възможности за затвърдяване на усвоените знания и умения по съответната тема. За работа в учебната
тетрадка на стр. 11 е предвиден отделен час.

Редактиране чрез
заместване и разместване

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдява уменията за редактиране на текст
чрез заместване и разместване.
Очаквани резултати
 Прилага различни начини за поправка (редактиране) на текст чрез заместване и разместване.
Предложения за ефективен учебен процес
Темата е предвидена за работа в два учебни часа.
Първият час се работи на стр. 96 от учебника и на стр. 12
в учебната тетрадка № 3. Вторият час – стр. 97 от
учебника и стр. 13 в учебната тетрадка.
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Редактиране на повторенията и неточно употребените думи в съчинението на Ян по преживяна от
него случка. За да се изпълни задачата, трябва да се
открият думи синоними на глагола казвам. Учениците
правят извод, че трябва да не само да разказват увлекателно, но винаги да се стараят да подобрят написаното. Те записват редактирания текст в тетрадките, като
заместват формите на глагола казвам с формите на
глаголите: попитам, отговарям, думам, възкликвам,
споделям. После четат изразително на съучениците
си текста, като влизат в ролята на Ян и получават експертно мнение от тях как са се справили.
КОСМИЧЕСКА КАТАСТРОФА
Това се случи някъде в Галактиката по време
на едно мое далечно пътуване. Една сутрин корабът ужасяващо се разтресе. Намерих капитана и
го попитах: „Какво става? Направи нещо! Ще се
разбием!“, а той ми отговори: „Това е силен метеоритен дъжд. Включих защитата, но се съмнявам,
че ще издържи.“ „Не думай! – възкликнах – Това е
жестоко!“. Той се замисли и не след дълго промълви: „Само чудо може да ни помогне…“. И чудото
се случи. Метеоритният дъжд отмина.
Голям страх беше, брат! Голям страх, ти споделям! Страх и ужас!
Учениците си припомнят, че когато заменяме
повторени, неправилно или неуместно използвани
думи, изрази и букви, редактираме чрез заместване. В
текста на Ян е възможно да се заменят и други думи
освен глагола казвам и учениците предлагат различни
варианти. Пример: ужасяващо и жестоко = страшно и невъзможно, а вместо „брат“ би могло да се
каже „приятелю“, защото извънземният Ян няма
родствена връзка с никого от учениците.
Редактиране на преразказа на Томи „Магаре и
кон“ със замяна на повторените и неуместно използвани думи. Възможен редактиран текст:
Един селянин имал магаре и кон. Конят бил
много красив, а магарето – не. Селянинът го товарел повече, отколкото коня. Един ден му сложил
много голям товар. То помолило коня да вземе една
част, но той отказал. От преумора магарето умряло и конят трябвало да носи целия товар. Тогава
той съжалил, че не помогнал навреме на магарето
и не разделил товара си с него.
Разместване на думите и изразите в правоъгълниците, за да се прочете стихотворението. Учениците записват в тетрадката:
Тръгвам към дома, но изведнъж
руква силен ноемврийски дъжд.
Вижте, крача бодро аз напред
и прескачам локвите навред.
Те си припомнят правилото, че когато разместват думите, изразите и изреченията в текста в правилен ред, редактират чрез разместване.

Редактиране на още материали към конкурса
„Ако аз управлявам света…“. Учениците ги записват в тетрадките:
Ще направя така, че държавите да нямат граници, а децата да имат приятели от всички краища на света и да пътешестват нашир и надлъж
по Земята.
Ева, IV в клас
Ще създам ново училище. В него ще изобретяваме различни неща. Ще има подвижни чинове и
електронни дъски, а уроците ще са като компютърни игри.
Ани, IV а клас
Четене на коментар от ученически форум и
отговаряне на въпроса: Какви видове редактиране
ще използваш, ако си администратор на училищния сайт, за да направиш коментара на четвъртокласника по-ясен?
Пример: Разбрах, че конкурсът „Ако аз управлявам света…“ е завършил вчера. Журито наградило само един и останалите сте му сърдити.
Защо така? Не плачете! Ако аз съм от журито,
всички ще ви наградя, за да не се сърди никой, ама
не съм! Кой е победителят? Кажете! Трябва да го
поздравим! Иначе не е възпитано!
Упражненията в учебна тетрадка № 3 следват темата и структурата на упражненията в
учебника и са предвидени за самостоятелна работа на учениците. Те разширяват и допълват знанията и уменията им за редактиране чрез заместване и разместване. Задачите към учениците имат
практическа насоченост, като в двата последователни урока се акцентира върху подобряването
на различни видове текст чрез заместване на повторени, неточно или неуместно употребени думи
и изрази и разместване на думи в изречението, за
да се подобри изказът или да се избегне двусмислицата.
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Изказване по зададена
тема

Извод:
Човек трябва да цени своя живот и този на
другите.
Ключови думи:
човек, живот, свят, ценност, уникален, неповторим, промяна
Работа в екип по една от следните теми:
„Най-древните обитатели на Земята“; „Растенията
на нашата планета“; „Животните на нашата планета“
и „Нека различията не ни разделят“.
Учениците се подготвят за презентацията, като
проучват и събират информация от научни текстове, пишат кратък текст до 100 думи и си припомнят
правилата за изказване и компютърна презентация,
а именно:
− Когато правя изказване по дадена тема: изказвам
твърдението си, като се придържам към темата;
привеждам доказателства в подкрепа на твърдението си, без да се отклонявам от основната
тема; завършвам изказването си с извод.
− Когато правя компютърна презентация: използвам достъпни технически средства и разрешени
програми; служа си с кратък текст и изображения
в подкрепа на твърдението и доказателствата си.
Във втория учебен час се формират екипите,
които ще приготвят презентации по дадените теми.
Всеки участник в отделните екипи ще получи своя
конкретна задача, с изпълнението на която ще помогне за изработването на общата презентация.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знанията и уменията за изказване
по дадена тема.
Очаквани резултати
 Прави изказване по зададена тема, като се ориентира в комуникативноречевата ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес
Четене на текста „Морска звезда“ от Джериес
Авад и отговаряне на въпросите след него: Какво
правел всяка сутрин мъдрият човек? Кого срещнал
веднъж на плажа? Какво правел младежът? Защо
мъдрецът се учудил? Може ли да промени нещо
момъкът? Какво?.
Писане на отговор на въпроса: Кое за тебе е
най-ценното нещо? с три доказателства в подкрепа
на твърдението.
Изказване на тема Животът – най-ценното
нещо с помощта на плана и ключовите думи.
Работен план:
Твърдение:
Животът е най-ценното нещо за човека.
Доказателства:
− Не може да се купи с пари, не може да се изживее отново.
− Всеки живот е уникален и всички хора са различни.
− Дава възможност да опознаваш и да променяш
себе си и света.

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 14 – 17,
следва темата и структурата на упражненията
в учебника и е предвидена за организиране работата на учениците и отделните екипи. Задачите
към учениците имат практическа насоченост и
акцентират върху последователността на изказването: твърдение, доказателства и извод. На учениците се дава възможност да отговорят писмено на въпроса „Защо младежът връща морските
звезди обратно в океана?“ или да направят устно
изказване по една от предложените теми (в екип
или индивидуално). За целта те съставят работен
план, определят ключовите думи, участват в екипна компютърна презентация или изготвят табло
по избраната тема.
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Подробен преразказ на
приказка

Припомняне на правилата за правене на подробен преразказ, а именно: предава се с подробности
от съдържанието на текста, като се използват характерни думи и изрази от него. Използват се по-малко
свои думи и повече думи на автора. Пряката реч се
преразказва със свои думи.
Подробен устен преразказ на приказката „Отровната баница“ с помощта на плана и ключовите
думи: сиромашко момче, чиракува, прехрана, чорбаджийка, баница, лъжа за отровата, гладен,
преполовил, счупил, дръжка, секира, легнал, заспал,
повярвала, простила.
Примерен план:
Животът на Хитър Петър в чорбаджийската
къща.
Чорбаджийската баница и заръката на чорбаджийката.
Постъпката на изгладнелия Хитър Петър.
Случката с дръжката на секирата.
Умният отговор на Хитър Петър и прошката
на чорбаджийката.
Работа по групи. Разкажете историята:
І група – от името на чорбаджийката (Омесих
баницата и отидох на църква. Когато се върнах…)
ІІ група – от името на Хитър Петър (Чорбаджийката покри баницата с кърпа и ми каза, че
отива на църква.).
Малкият писател съветва четвъртокласниците,
че да се разкаже една история от гледна точка на двама различни герои е страхотен начин да те слушат с
интерес.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Обогатяване на знанията и уменията за устен
подробен преразказ на приказка.
Очаквани резултати
 Прави устен преразказ на текст, като предава
накратко и последователно съдържанието му.
Предложения за ефективен учебен процес
Методическата работа в урока се реализира
в следната последователност:
Прочитане на приказката „Отровната баница“
и отговаряне на въпросите след него: Какъв бил животът на Хитър Петър в чорбаджийската къща?
Каква баница омесила чорбаджийката? Какво заръчала на малкия Петър, преди да отиде на църква?
Защо излъгала? Какво се случило, когато чорбаджийката заминала? Как Хитър Петър се спасил от
гнева на чорбаджийката?. Изясняване на лексикалното значение на думите: сиромах, чирак, чорбаджия,
месал, тепсия, дръвник, секира, миндер с помощта на
електронен тълковен речник. Прочитане на съвета на
Малкия писател: Преразказвай така, че да звучи истинско и вълнуващо. Не пропускай подробностите в
действията на героите и детайлите от обстановката.
Свързване на изречения с момент от приказката
и отговаряне на въпроса: Как е предадена речта на
героите?. Учениците отговарят, че речта на героите
е преразказана със свои думи, откриват и прочитат
изреченията от текста.

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 18 – 19,
следва темата и структурата на упражненията в
учебника и е предвидена за организиране работата
на учениците. Те разширяват и допълват знанията
и уменията им за устен подробен преразказ на приказка. Задачите към учениците имат практическа
насоченост и акцентират върху начина на работа,
графичното оформяне, въпросите за самопроверка,
поправката на преразказания откъс и работата
върху сгрешените думи. Темата е предвидена за два
часа, като през първия се написва подробен преразказ на откъс от приказката „Отровната баница“,
а през втория час (следващата учебна седмица) се
прави поправка на преразказания откъс, стр. 20.
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Кратък преразказ на
приказка

Един вълк спрял свраката и ѝ предложил да
избягат, защото повече не можело да се живее в
тази гора. Свраката го попитала какво не ѝ харесва на гората, щом е хубава и е пълна с храна.
Откриване на кой момент от приказката съответстват изреченията:
Вълкът попитал свраката къде се е чуло и видяло да се оставят нрава и зъбите.
Свраката му отговорила, че където и да отиде
вълкът, няма да е добре, защото нравът му е лош
и зъбите му са остри. Това била причината всички
да са срещу него.
Учениците отговарят на въпросите: Какви по
състав са изреченията, с които пряката реч е преобразувана в непряка? С кои думи простите изречения се свързват в състава на сложното изречение? Пред кои свързващи думи трябва да се напише
запетая и пред кои не трябва.
Кратък устен преразказ на приказката „Вълк и
сврака“ с предаване на най-важното и изпускане на
подробностите в разговора между героите. Учениците си помагат с работния план и ключовите думи:
вълк, сврака, гора, да бягаме, пакост, виновен,
хора, кучета, нрав, зъби.
Работен план:
1. Срещата на вълка и свраката.
2. Желанието на вълка.
3. Въпросът на свраката.
4. Учудването на вълка.
5. Съветът на свраката.
Учениците правят кратък преразказ, като спазват правилата: предават само най-важното от съдържанието на текста; изпускат подробностите; използват повече свои думи и по-малко характерни за текста
думи; преразказват пряката реч със свои думи.
За да се справят със задачата, използват подчертаните думи и изрази в текста на приказката.
Работа по групи. Разкажете историята:
І група – от името на свраката (Дойде вълкът
и ми предложи да избягаме в друга гора. Попитах
го какво не ѝ харесва на нашата, а той…).
ІІ група – от името на вълка (Отидох при
свраката и ѝ предложих да избягаме в друга гора,
а тя ми заобяснава, че нашата гора е хубава и е
пълна с храна…).

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Овладяване на знания и умения за правене на
кратък устен преразказ на приказка.
Очаквани резултати
 Прави устен преразказ на текст, като предава
накратко и последователно съдържанието му.
 Преразказва със свои думи пряката реч в текста.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на приказката и открояване на
най-важните моменти от действието. Учениците се
придържат към съветите на Малкия писател да четат внимателно, за да разберат основното в текста
и да се подготвят за краткия преразказ на текста. Те
отговарят на въпросите след текста: Кои са героите
на приказката? Къде иска да отиде вълкът? Защо?
Какво попитала свраката? Защо вълкът се учудил?
Какво обяснила свраката на вълка?, четат приказката по роли, разглеждат илюстрацията. Изясняват
лексикалното значение на думите: кум, нямам мира
и нрав с помощта на електронния тълковен речник.
Прочитане на пословиците и отговаряне с
коя от тях може да се изрази поуката от приказката
„Вълк и сврака“:
Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
Вълкът козината си мени, но нравът – никога.
Не питай старило, а питай патило.
Преразказване на пряката реч със свои думи и
записване в тетрадката:

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 21 – 22,
следва темата в учебника. Задачите към учениците
имат практическа насоченост и акцентират върху
начина на работа, графичното оформяне, въпросите за самопроверка, поправката на преразказания
откъс и работата върху сгрешените думи. Темата
е предвидена за два часа, като през първия се написва краткия преразказ на откъс от приказката
„Вълкът и свраката“, а през втория час (следващата учебна седмица) се прави поправка на преразказа на откъса, стр. 23.

102

Подробен преразказ на
легенда

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 24 – 25,
следва темата в учебника. Задачите към учениците имат практическа насоченост и акцентират
върху начина на работа, графичното оформяне,
въпросите за самопроверка, поправката на преразказания откъс и работата върху сгрешените думи.
Темата е предвидена за два часа, като през първия
час се написва подробният преразказ на откъса
от легендата „Крали Марко“, а през втория час
(следващата учебна седмица) се прави поправка на
преразказа на откъса, стр. 26.

Кратък преразказ на
легенда

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за правене на устен преразказ на легенда.
Очаквани резултати
 Прави устен преразказ на текст, като предава
накратко и последователно съдържанието му.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на откъса от легендата за Крали
Марко и отговаряне на въпросите след него: Кое
дало сила на Крали Марко? Какво направил със
стогодишния дъб? Какво го накарала да направи
самодивата? Колко далече изпратил камъка Крали
Марко? Какво го посъветвала самодивата? Какво
направил Крали Марко? Защо жителите на град
Прилеп излезли надвечер от града? Кого водел за
ухото Крали Марко?.
Учениците изясняват лексикалното значение на
думите: самодива, покрайнини, като използват електронен тълковен речник.
Определяне на моментите в текста, изготвяне на работен план, откриване и написване на ключовите думи в тетрадката.
Устен подробен преразказ на легендата за
Крали Марко с помощта на плана и ключовите думи.
Съветът на Малкия писател е да се преразказва така,
че миналото да оживее.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за кратък устен
преразказ на легенда.
Очаквани резултати
 Прави устен преразказ на текст, като предава
накратко и последователно съдържанието му.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на текста и отговаряне на въпросите след него: Кога възниква град Габрово? Къде
се заселил Рачо Ковача? С какво се занимавали той
и останалите заселници? Как градът получил името си? Какво издигнали признателните габровци?.
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Съветът на Малкия писател към четвъртокласниците е да преразказват кратко и ясно тази история
за отминали времена и да я направят полезна и интересна за слушателите днес.
Кратък устен преразказ на легендата за град
Габрово с помощта на подчертаните думи и изрази
от текста.
Проект: Проучи кога се провежда карнавалното
шествие в града на хумора и шегата – Габрово. Запиши габровски шеги и ги разкажи на съучениците си.

Очаквани резултати
 Разказва устно по картина от художник.
Предложения за ефективен учебен процес
Запознаване и разглеждане на картината
„Майка с дете“ от Владимир Димитров-Майстора.
Устно описание на картината с помощта на
въпросите: Кой е художникът и как е озаглавил
картината? Как художникът е изобразил майката? (Какво е лицето ѝ? С какво е облечена? Какво изразява наведената към детето глава? Какво
прави с ръцете си?) Как е изобразено детето? (Как
е облечено? Как се чувства то в майчините ръце?)
На какъв фон Майстора е изобразил майката и
детето? Какви цветове е използвал художникът?
Какви чувства се пораждат у вас, когато гледате
картината?.
Учениците изясняват лексикалното значение на
думата цветове с помощта на синонимите: багри,
краски, тонове. Те разбират задачата за часа, че когато описват, „рисуват“ картината с думи.
Съветите на Малкия писател са да се описва
това, което се вижда, като се избират най-подходящите думи (прилагателни имена, синоними); да се
предават с думи изпитаните чувства и да се направи
вълнуващо описание на картината.
Съставяне на текст по картината с помощта на примерните въпроси към основните части на
съчинението и ключовите думи: художник, картина, майка, дете, поза, лице, отрудени ръце, облекло,
пъстра носия и забрадка, сведен поглед, миловидно
личице, фон, къщи, дървета
− Начало
От кого е картината?
Какво е изобразено на нея?
− Основна част
Описание на майката: поза, лице, ръце, облекло.
Описание на детето: личице, дрешки, поза.
Описание на фона: къщи, дървета.
− Край
Какви чувства изпитвате, когато гледате
картината?
Какво ни внушава художникът с тази
картина?
Поставяне на подходящо заглавие на съчинението.
Биографични данни за художника и разглеж
дане на негови творби:
Владимир Димитров-Майстора е роден в с.
Фролош през 1882 г. С голяма любов той отразява
в картините си селския бит, радостта от труда,
народните обичаи и празници. Най-голям брой творби на художника се съхраняват в Художествената
галерия в град Кюстендил. Картината „Майка с
дете“ е рисувана около 1930 г. Съхранява се в Националната художествена галерия – София.

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 27 –
28, следва темата в учебника. Задачите към учениците имат практическа насоченост и акцентират
върху начина на работа, графичното оформяне, въпросите за самопроверка, поправката на краткия
преразказ на предложения откъс от легендата и
работата върху сгрешените думи. Темата е предвидена за два часа, като през първия час се написва краткият преразказ на откъса от „Легенда за
Габрово“, а през втория час (следващата учебна
седмица) се прави поправка на преразказа на откъса, стр. 29.

Съчиняване на текст по
картина

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за съчиняване на
текст по картина.
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мичето е весело? Какво се случва с буркана и рибката? Кого среща тъжното момиче? Какво означава
израза „в очите ти плуват рибки“? Кое сближава
двете момичета? Как завършва историята?.
Устен отговор на въпроса: „Защо двете момичета се сприятеляват?“ с помощта на въпросите към
текста, ключовите думи и работния план. (Съветите
на Малкия писател са: Да четеш означава да разбираш прочетеното. Чети и откривай в текста доказателства за отговора на поставения въпрос.)
Учениците се запознават с правилата за устен въпрос към художествен текст, а именно: разсъждават
върху случката и действията на героите; изказват
свое мнение (твърдение); търсят доказателства от
текста в подкрепа на изказаното мнение (твърдение);
правят извод. В контекста на разглеждания текст отговорът на въпроса: Защо двете момичета се сприятеляват? включва следните части:
− Начало – твърдение:
Двете момичета се сприятеляват, защото
имат добри сърца и обичат животните.
− Основна част – доказателства:
Момичето има добро сърце, защото обича животните и се отнася с внимание към по-малките деца.
Малкото момиченце има щедро сърце, защото
предлага своите любими неща, за да зарадва
тъжното момиче.
− Край – извод:
Истинско приятелство има само между хората с добри и щедри сърца.
Златните правила на приятелството са: приемай
приятеля си такъв, какъвто е; помагай му и го съветвай в трудни моменти; пази тайните, които ти доверява; бъди искрен и честен с него; съпреживявай
радостите и тревогите му.

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 30 –
31, следва темата в учебника и е предвидена за
самостоятелна работа на учениците. Задачите
разширяват и допълват знанията и уменията им
за съчиняване на текст по картината „Майка с
дете“ от Владимир Димитров-Майстора. Имат
практическа насоченост и акцентират върху начина на работа, графичното оформяне, въпросите
за самопроверка, поправката на създадения текст
и работата върху сгрешените думи. Темата е
предвидена за два часа, като през първия час се съчинява текстът по предложената картина, а през
втория час (следващата учебна седмица) се прави
поправка на съчинения текст, стр. 32.

Отговор на поставен
въпрос към художествен
текст

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 33 –
34, следва темата в учебника. Задачите разширяват и допълват знанията и уменията на учениците
за съставяне на отговор на поставен въпрос към
художествен текст. Упражненията имат практическа насоченост и акцентират върху начина
на работа, графичното оформяне, въпросите за
самопроверка, поправката на отговора на поставения въпрос и работата върху сгрешените думи.
Темата е предвидена за два часа, като през първия
час се написва отговорът на въпроса „Защо двете
момичета са се сприятелили?“, а през втория час
(следващата учебна седмица) се прави поправка на
този текст, стр. 35.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за писмен отговор на поставен въпрос към художествен текст.
Очаквани резултати
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен текст, като посочва аргументи от текста.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на разказа „Случка на улицата“ от
Петя Дубарова и отговаряне на въпросите: Защо мо-
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Съчиняване на текст по
аналогия

– Дай ми малко от твоята храна, защото съм
много гладен!
Отначало мравката се разсърдила:
– Нищо няма да ти дам! Ти си мързелан!
Но скоро се смилила и го нагостила.
Запознаване с правилото за създаване на приказка по аналогия: променят се героите, времето и
мястото на действието, но се запазват качествата на
героите и поуката.
Съчиняват приказка по аналогия на приказката „Щурецът и мравката“ с нови герои – пеперудата
и пчелата. Ползват работния план и ключовите думи.
Написват приказката в тетрадката.
Работен план:
1. Какви качества притежавала пчелата?
2. Какво правела тя през пролетта?
3. Как изглеждала пеперудата?
4. Защо прелитала от цвят на цвят?
5. Какво се случило, когато дошла есента и завалели дъждове?
6. При кого отишла пеперудата? Защо?
7. За какво разговаряли пеперудата и пчелата?
8. Как завършила историята.
Качества на героите:
Пеперудата: красива, ефирна, пъстроцветна,
нежна, безгрижна, сама се хвали.
Пчелата: упорита, добра, всеотдайна, отговорна, трудолюбива, скромна.
Ключови думи:
пчела, събира нектар, приготвя мед, пеперуда,
пъстроцветна, ефирна, танцува, прехрана, глад, молба, отказ, разбирателство, трудолюбие, безделие.
Избор на пословица за поука на приказката:
Безделието е майка на всички злини.
Който е работен, той ще е имотен.
Който не работи, не трябва да яде.
Който се труди, не губи.
Нищо не пада готово от небето.
Дискусия: Познаваш ли хора, за които може да
се каже трудолюбив като пчела? Разкажи на съучениците си каква професия имат, с какво се занимават?

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за съчиняване на
текст по аналогия.
Очаквани резултати
 Съчинява текст по аналогия.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на Здравковата приказка и отговаряне на въпросите: Защо Биляна не заспива всяка
вечер? Кого моли да ѝ разкаже приказка? Коя приказка разказва Здравко? Кои са героите? Какви качества притежават? Променя ли Здравко нещо в
приказката? Защо Биляна не заспива? Какво ѝ обещава Здравко? Каква ще бъде приказката? Кои ще
са героите? Каква ще е случката? Какво означава
„приказка по подобие на друга“?. Учениците четат
разсъжденията на Малкия писател: Героите са тези,
които ни карат да четем. Обмисли добре силните и
слабите страни на героите и разказвай вълнуващо,
за да бъде интересно на читателите ти, и отново
четат историята, този път по роли.
Прочитане на откъса, съставяне и записване
на диалог между двамата герои:
Когато станало студено, щурецът отишъл
при мравката и ѝ се примолил да му даде малко
от своята храна, защото бил много гладен. Отначало мравката се разсърдила на щуреца, но после
отворила широко вратата и го нагостила богато.
Щурецът в отплата посвирил и попял.
Когато станало студено, щурецът отишъл
при мравката и ѝ се примолил:

Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 33 –
34, следва темата в учебника. Задачите разширяват и допълват знанията и уменията на учениците
за съставяне на отговор на поставен въпрос към
художествен текст. Упражненията имат практическа насоченост и акцентират върху начина
на работа, графичното оформяне, въпросите за
самопроверка, поправката на отговора на поставения въпрос и работата върху сгрешените думи.
Темата е предвидена за два часа, като през първия
час се написва отговорът на въпроса „Пеперуда и
пчела“, а през втория час (следващата учебна седмица) се прави поправка на този текст, стр. 38.
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Съчиняване на приказка
по словесна опора

текст по словесна опора, а именно: първо избират
случайно съчетание от две думи (същ. имена) – маймунка и тиган, после с помощта на въображението си ги превръщат в герои и измислят невероятна
история с тях чрез фантазиране; спазват частите на
съчинението: начало, основна част, край. Използват
работния план:
− Начало:
Кога е станала случката?
Къде е станала случката?
Кои са участниците в случката?
− Основна част:
Кои са действията и постъпките на героите?
Каква е последователността в развитието на
случката?
− Край:
Как завършва случката?
Какви са резултатите и последствията от
случката?
Написване на съчинението в тетрадката.
Проект: Оформете написаните истории в книжка
с подходящи илюстрации „Приказки за фантазьори“.
Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 39 –
40, следва темата в учебника. Задачите разширяват и допълват знанията и уменията на учениците за съставяне на отговор на поставен въпрос
към художествен текст. Упражненията имат
практическа насоченост и акцентират върху начина на работа, графичното оформяне, въпросите за самопроверка, поправката на отговора на
поставения въпрос и работата върху сгрешените
думи. Темата е предвидена за два часа, като през
първия час се написва приказката по словесна опора, а през втория час (следващата учебна седмица)
се прави поправка на текста, стр. 41.

Вид на урока Урок за нови знания
Цели на урока
− Усвояване на знания и умения за съчиняване на
приказка по словесна опора.
Очаквани резултати
 Съчинява текст по словесна опора (две думи).
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на съчинението на Ая „Маратонка
върху покрива“, създадено по две различни думи –
покрив и маратонка, измислени от нея и от Ян. Откриване на честотата на употреба на тези думи и доказване, че текстът е създаден само по тях (покрив
– 5 пъти, маратонка –7 пъти).
Прочитане на съчинението на Ян, създадено с
помощта на същите тези думи маратонка и покрив.
Съветите на Малкия писател към четвъртокласниците, когато съчиняват текст по две думи: Дай
простор на въображението си. Сигурен съм, че ще
ти хрумне брилянтна идея. Изненадай читателите
си. Забавлявай се, докато пишеш.
Участие на учениците в творческата рабо
тилница „Фантазьори“. Четвъртокласниците работят по двойки, като всеки пише тайно от другия
измислена от него дума върху две листчета. Едната
запазва за себе си, а другата дава на своя съученик.
Така и двамата имат по две думи: своята и чуждата. Те трябва да напишат текст по тези думи, като
ги ползват за словесна опора. За да се справят със
задачата се запознават с правилото за съчиняване на
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Общуване в интернет
среда. Писане на
съобщение

1. Всички участници виждат съобщенията ти.
2. Не очаквай решение на всичките си проблеми.
3. Бъди учтив и помогни, ако наистина знаеш как.
4. Благодари на участниците за отделеното време.
Писане на съобщение до родителите с попълване на липсващата информация.
Скъпи родители,
На … от … часа в … ще се проведе училищното
тържество по случай завършването на 4. клас. Ще
бъдат раздадени удостоверенията, грамотите и
наградите на четвъртокласниците.
След тържеството ще има бал с музика, танци и много изненади.
Каним ви най-учтиво да присъствате.
От …
Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 42 –
43, следва темата в учебника. Задачите разширяват и допълват знанията и уменията на учениците
за съставяне на отговор на поставен въпрос към
художествен текст. Упражненията имат практическа насоченост и акцентират върху начина
на работа, графичното оформяне и правилата за
безопасно общуване в интернет.

Общуване в интернет
среда. Писане на писмо

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията и уменията на учениците за писане на съобщения и правилна употреба на буквите и цифрите в тях.
Очаквани резултати
 Употребява правилно букви и цифри при писане
на кратки електронни съобщения и писма.
Предложения за ефективен учебен процес
Преписване и подреждане съобщенията на
четвъртокласници от груповия им чат в навечерието на тържеството по случай завършването на учебната година.
Мартин: Момичета, как украсихте класната
стая?
Ванеса: Вчера украсихме класната стая с балони и направихме цветна арка на вратата.
Мирослав: Готови ли са албумите?
Марина: Да. Към всеки албум има и диск.
Тихомир: За кого подготвихте покани?
Еми: Поканихме родители, съученици и учители.
Кирил: Как да бъдем облечени?
Моника: Аз ще си облека официална синя рокля.
Владимир: Не ви ли е тъжно от раздялата с
класа и госпожата?
Белла: Ние винаги ще си останем приятели!
С помощта на Ая учениците си припомнят правилата за писане на съобщения в група в интернет:

Вид на урока Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока
− Затвърдяване на знанията и уменията на учени-
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Текстовете, които се
научих да създавам

ците за писане на писмо и правилна употреба на
буквите и цифрите в него.
Очаквани резултати
 Употребява правилно букви и цифри при писане
на кратки електронни съобщения и писма.
Предложения за ефективен учебен процес
Прочитане на писмото на Ая и Ян и запознаване с творческо предизвикателство към четвъртокласниците да напишат писмо до бъдещ първокласник. За да се справят успешно със задачата,
учениците трябва да отговорят на въпросите: Кое е
последното творческо предизвикателство от Ая
и Ян? Какво трябва да съдържа твоето писмо до
първокласника? Защо писмото ти ще го зарадва и
ще го направи още по-уверен в себе си?.
Учениците си припомнят правилата за писане
на писмо, а именно: пишат обръщение към получателя, предават съдържанието и завършват писмото
с поздрав.
Препис на писмото на четвъртокласника Георги
до първокласник от неговото училище с допълване на
липсващите думи и изрази: пиша, празник, съученици, училищния праг, мама, очи, ръка, училище, чета,
пиша, смятам, отлично, информационни, първи клас.
Здравей!
Сигурно ще се изненадаш, че ти пиша. Аз завърших 4. клас и скоро имахме много хубав празник
с моите съученици. Спомнихме си колко много се
вълнувахме, когато за пръв път прекрачихме училищния праг и не познавахме никого. Да си призная,
аз даже се разплаках за мама и непрекъснато я
търсех с очи. Тя се усмихваше и ми махаше с ръка .
Бързо свикнах и с желание отивах на училище. Отначало ми беше трудно да чета, да пиша и да смятам, но учех и се упражнявах всеки ден. Наскоро
имахме изпити и аз се представих отлично. Мечтая да се занимавам с информационни технологии.
Желая ти здраве, успехи и много нови приятели!
На добър час в първи клас!
Поздрави: Жоро, който вече е в 5. клас
Допълнителна задача към четвъртокласниците
може да е написването на благодарствено писмо до
тяхната начална учителка от името на целия клас.
Работата в учебна тетрадка № 3, стр. 44 – 45,
следва темата в учебника. Задачите разширяват
и допълват знанията и уменията на учениците за
съставяне на отговор на поставен въпрос към художествен текст. Упражненията имат практическа насоченост и акцентират върху начина на
работа, графичното оформяне и правилата за безопасно общуване в интернет.
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Вид на урокаУрок за обобщение и преговор
Цели на урока
− Преговаряне на знанията и затвърдяване на уменията за изказване по зададена тема, за съставяне
на подробен и кратък преразказ на легенда за формулиране на отговор по поставен въпрос към художествен текст, за съставяне на текст по картина
на художник, по аналогия, по словесна опора.
Очаквани резултати
 Разбира връзката между темата и заглавието на
текста.
 Преразказва в устна форма сбито съдържанието
на чужд художествен/нехудожествен повествователен текст.
 Съчинява текст в отговор на въпрос по съдържанието на изучавано литературно или фолклорно произведение, по аналогия, по картина
от художник, по словесна опора.
 Редактира свой и чужд текст.
 Извлича информация за езикови и литературни
факти от различни текстове.
 Преразказва пряката реч със свои думи.
Предложения за ефективен учебен процес
Учениците си припомнят текстовете, които са се
научили да създават в 4. клас, начините на създаването им и примерните теми към всеки от тях. После
си избират две или няколко от темите, създават текст
и го записват в тетрадката.
Изказване по зададена тема:
1. Изказвам твърдение по темата.

−
−
−

−
−
−

2. Привеждам доказателства в подкрепа на твърдението си.
3. Не се отклонявам от основната тема.
4. Завършвам изказването си с точен и ясен извод.
Примерна тема: Занаятът е по-ценен от златото
Подробен преразказ на легенда:
1. Преразказвам подробно легендата, като си
служа с повече характерни за текста думи и с
по-малко свои.
2. Изяснявам същността на легендата и по какъв
повод е създадена.
3. Не използваме пряка реч, а я предавам със
свои думи.
4. Обяснявам непознатите думи в легендата.
Примерна тема: Звездата
Кратък преразказ на легенда
1. 
Преразказвам без подробности легендата,
като си служа повече със свои думи и по-малко с характерни думи и изрази от текста.
2. Изяснявам същността на легендата и по какъв
повод е създадена.
3. Не използвам пряка реч, а я предавам със свои
думи.
4. Обяснявам непознатите думи в легендата.
Примерна тема: Защо гълъбът е провъзгласен за
птичка на мира
Съчинение по поставен въпрос към худо
жествен текст
Начало:
записвам основното си твърдение.
Основна част:
пиша доказателства в подкрепа на твърдението си.
Извод:
записвам отговора на поставения въпрос към
художествения текст.
Примерна тема: Как Гарджето стана певец
Устен разказ по картина от художник
Начало:
Коя е картината и кой е художникът?
Основна част:
Какво е изобразено на нея?
Край:
Какви чувства изпитваме, какво внушава художникът?
Примерна тема: Майка и дете на Владимир Димитров-Майстора
Съчиняване на приказка по аналогия
1. Избирам произведение, по което ще съчиня
текста по аналогия.
2. 
Променям героите, времето и мястото на
действието.
3. Запазвам качествата на героите и поуката от
основния текст.
Примерна тема: Илийчо и Август

 ъчиняване на приказка по словесна опора
С
1. Избирам две или няколко различни думи (същ.
имена).
2. Свързвам думите в работно заглавие, за да се
открои темата на нашата приказка.
3. Измислям приказката си, като обяснявам кои
са героите, кога, къде и какво се е случило
чрез фантазиране, като следвам словесната
опора.
Избиране на две думи на случаен принцип и измисляне на интересна история с тях
Работа в учебна тетрадка № 3, стр. 46 – 47.
Изходяща диагностика, която включва тест и създаване на текст по темата „Защо Крали Марко
е юнак с необикновена сила“. Изпълнението на задачите в упражненията и създаването на текста
се изчислява в точки и се приравнява в оценка по
скалата, дадена в Приложение № 1 в Книгата за
учителя.
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ЛИТЕРАТУРНООБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА
ФОРМИРАНЕ НА ДЕТЕТО КАТО ЧИТАТЕЛ В
УСЛОВИЯТА НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД
Моделът на литературно образование, проектиран в учебния комплект за 4. клас на търговска марка
Анубис, създава възможности и предоставя инструментариум за обновяване на началното литературно
обучение в контекста на компетентностния подход.
Чрез него съдържателните ориентации, заявени в
учебната програма по литература, могат да се осъществят в перспективата на личностното развитие
на детето. Тъй като читателската компетентност е
онова качество на личността, което се развива чрез
овладяване на ключовите, езиковите, комуникативните, литературните и социокултурните компетентности, именно формирането на ученика читател се
разкрива като развиваща цел при компетентностноориентираното литературно обучение.
Малкият ученик може да бъде оценен като компетентен читател, при условие че проявява потребност и способност за общуване с литературата и книгата, умее свободно да се ориентира в книжна среда
и самостоятелно да избира книги от достъпния за
четене кръг, чрез книгата и четенето умело осъществява пълноценна комуникация с автори, герои и читатели на детската литература, по своя инициатива и
с удоволствие практикува четенето с различни цели
и непрекъснато повишава своята базова грамотност.
Подобен комплексен резултат литературното
обучение постига, когато то се формира съобразно
установените закономерности в културното и литературното развитие на детето като читател и осигурява приобщаваща образователна среда, с която
ученикът може да взаимодейства активно, за да открива и опознава литературата като изкуство на словото, да изгради правилен тип читателска дейност, да
проявява читателска активност и самостоятелност,
да реализира творческия си потенциал и изрази себе
си като личност.
Моделът за литературно обучение, който реализираме последователно от 1. до 4. клас, отговаря и на
двете условия, като едновременно с това осигурява
успешното прилагане на учебните програми и дава
свобода на учителя да ги реализира творчески.

то на компетентен читател изисква както балансирано въздействие за изграждане на отделните компоненти, така и обучение в интегрирано прилагане на
знанията, уменията и компетентностите в контекста
на цялостната дейност на читателя. Тъй като формирането на отделните компетенции се постига оптимално в рамките на цялото, литературното обучение
следва да се прицели към такива структури от компетенции, чието овладяване ще гарантира целостта
на читателската дейност, т.е. успешното прилагане
на читателската компетентност. С оглед на това
определяме стратегическите направления и задачи
на литературното обучение в 4. клас комплексно:
 Приобщаване към литературата и четенето
като културна практика за социално и личностно
интегриране и развитие през целия живот. Развитие на културата на четене и културната компетентност на малкия ученик, на съзнанието за
национална и културна (в т.ч. читателска) идентичност; приобщаване към общочовешките ценности и развитие на толерантност към културната
различност, на позитивно отношение към културното многообразие и междукултурния диалог,
на гражданска и личностна позиция, развитие на
уменията за критично и творческо мислене.
 Развитие на литературноестетически и читателски опит в общуването със и чрез художествени произведения от фолклора и детската литература. Формиране на литературната компетентност
в процеса на възприемане, разбиране, интерпретиране, изучаване и оценяване на художествената
творба и чрез словотворческата дейност.
 Непрекъснато усъвършенстване на четивните
умения и навици: правилност, съзнателност, изразителност, бързина, и на читателските умения
за възприемане, осмисляне, анализиране, интерпретиране и оценяване на художествен и нехудожествен текст, както и на комуникативните
умения за устно и писмено общуване чрез текст,
в т.ч. дигитален.
 Развитие на читателски интереси, активност и
самостоятелност при избора и в общуването с
художественото произведение чрез широка ориентация в книжния свят на литературата и четенето. Овладяване на книгата като инструмент за
самостоятелна читателска дейност и за читателски взаимодействия.
 Основополагане на четенето като ключов компонент на базовата грамотност и основа на функционалната грамотност на ученика чрез овладяване и прилагане на стратегии за четене и писане

Система на литературно
обучение в 4. клас

Читателската компетентност е сложно структурирано единство от подкомпетентности, което
опитният читател умее да прилага и регулира, за да
постига успешно своите цели. Ето защо формиране-
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с разбиране, развитие на медийно-дигиталната
грамотност и на уменията за учене: определяне на
цели в ученето, планиране, изпълнение, контрол и
оценка на резултата, проследяване на напредъка.
 Развитие на познавателния и на творческия потенциал на личността чрез интегрирано овладяване на предметните (литературноестетическа,
социокултурна, езикова, комуникативна), ключовите и личностните компетентности: емоционална интелигентност, социални умения за сътрудничество в екип и поемане на отговорност,
умения за критично и творческо мислене, работа
с информация и решаване на проблеми, умения
за общуване и творческо изразяване чрез различни видове изкуства, както и в проектни дейности, умения за самооценка и саморазвитие.
Осъществяването на компетентностно
ориентирано литературно обучение изисква съответствие и с двата основни приоритета, изведени в
учебната програма по български език и литература
за 4. клас. Тук ще коментираме условията и възможностите за съблюдаването на всеки от тях.
1. Първи приоритет. В резултат на обучението в края на четвърти клас от ученика се очаква да
притежава езикови и литературни компетентности, които са в основата на функционалната
грамотност и са необходими за по-нататъшното
обучение и учене през целия живот.
 Като основа на развиващата се грамотност ученикът от началното училище трябва да изгради
своята базова грамотност в четенето, писането,
слушането и говоренето, която му позволява да
продължи да се учи и да общува самостоятелно,
за да развива знанията и потенциала си и да постига значими за него и общността цели. Тази цел
се счита за постигната по отношение на четенето,
когато то се владее и свободно се прилага като
средство за самостоятелно учене в ежедневието.
 Според международно признатите стандарти
за четивна грамотност на четвъртокласниците,
определени в рамката за оценяване на изследването PIRLS1, ученикът владее четенето с
разбиране, когато в училище и извън него може
да чете различните текстове (нехудожествен и
художествен) с различни цели – получаване и
използване на информация, читателски опит и
естетическо преживяване. В процеса на взаимодействие с книгата се прилагат четири ключови
умения: намиране и извличане на експлицитно
дадена (пряко, изрично посочена) информация,
правене на прости изводи, интерпретиране и интегриране на идеи и информация, критично оценяване (Evaluate and Critique) на съдържанието
и текстовите елементи, като използва подходящи стратегии за подобряване на разбирането си
преди, по време и след четенето. Този модел на


поведение на активния читател е заложен от нас
като основа на литературно обучение от първия
до последния клас на началното училище. Основания за предпочитание към него могат да се
намерят не само във формата на националното
външно оценяване в 4. клас, който все повече
се доближава до стандартите на PIRLS. Новите
учебни програми също ги предоставят, макар
и предпазливо, тъй като в тях вече присъстват
ключовите умения за четене с разбиране, необходими за изграждане на базовата грамотност.
Уменията са представени обаче по-скоро като
вид езикови и комуникативни компетентности
за извличане на конкретна информация, правене
на изводи, интерпретиране на факти и идеи предимно от научнопопулярен текст и далеч по-широко като вид ключови компетентности. Затова
формирането на базовата компетентност чрез
литературното обучение в 4. клас изисква то да
се осъществява на основата на широка вътрешнопредметна и междупредметна интеграция.
 Компетентностният модел на литературно
обучение в нашата читанка за 4. клас и учебната
тетрадка към нея се осигурява чрез апарата за
работа с художествени произведения, който
отчита фазите на читателската дейност,
прилагането на всяко ключово умение за четене с разбиране в работата с текста и интегрирането на литературните с езиковите и комуникативните компетентности на читателя.
 От друга страна, прилагането на четенето
като средство за учене и общуване по останалите предмети и извън училище, изискващо
разширяване на междупредметната основа на
четенето и по-тясната му връзка с останалите
ключови компетентности, на първо място с уменията за учене и дигитално-медийните умения
на учениците.
 През 2016 г. в изследването PIRLS за първи път
апробационно се добавя рамката, която включва
оценката на онлайн четенето за придобиване
и използване на информация в дигитална среда. Подходът на PIRLS симулира ориентацията в
уебсайтове от интернет, с които учениците взаимодействат, когато работят самостоятелно или
по научноизследователски проекти или задачи в
училище. Основанията за това нововъведение са
няколко:
− нарастващото разнообразие на типовете и видовете текст, от които децата придобиват знания за
света и за себе си. Това води до необходимостта от усвояване на умения за работа с текстове
не само в традиционна форма (книги, списания,
вестници, документи), а и в дигитална форма
(имейли, текстови съобщения, интернет сайтове
с хипертекст, в който често се интегрират различни мултимедийни формати)

PIRLS 2016 Assessment Framework. Copyright © 2015 International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA). Publisher: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/downloads/P16_Framework_2ndEd.pdf
1

112

− дигиталното четене и писане се превръщат в съ-

ка предлага ученическото портфолио, каквото ще
бъде въведено от 1. до 4. клас през 2019 г. Учениците и учителите, работещи с нашите учебници,
вече работят с портфолиото на читателя, което
лесно създават с помощта на работните страници, вградени в учебните тетрадки по четене, и
шаблоните, достъпни за сваляне от електронната
платформа на издателството.
 Началното литературно образование полага основата за системното обучение по литература в
средното образование не чрез теоретично изучаване на литературата, а чрез системно четене
от първия до последния начален клас в среда,
богата на ресурси за четене, насърчаваща позитивно отношение към книгите и четенето
и осигуряваща модели за читателско поведение,
привлекателни за следване. Мотивацията за четене и читателски навици са сред най-важните
фактори за благополучното развитие на детето
като ученик и като читател. Затова читанките за
1. – 4. клас са създадени с грижа за мотивацията
и широката ориентация на учениците в книжна
среда и към следване на позитивни модели на
читателска дейност. В системата на литературно обучение с читанката за 4. клас е отделено
специално внимание на възможностите и средствата за стимулиране на извънурочното, извънучилищното и самостоятелното четене, както и
на изграждане на читателската общност на класа
чрез проектноориентирано учене. Насърчаването на учениците да отделят повече време за
самостоятелно четене на по-дълги текстове не
само поддържа мотивацията, а пряко подготвя
децата за по-обемните и сложни четива в 5. клас.
 Основите на системното литературно обучение
в 5. клас могат да бъдат поставени още в 4. клас,
ако литературният и читателският опит на децата имат системен характер, ако между знанията,
уменията и отношенията, свързани с литературата и четенето, има добре изградени връзки, за да
може ученикът да прилага компетентно всички
ресурси, с които разполага, за успешно решаване на читателските задачи в урока и извън него.
Ето защо смятаме, че задачата за интегрирано
прилагане на компетентностите на читателя
е от първостепенно значение за успеха на литературното обучение в 4. клас. За да улесним
изпълнението ѝ, в годишното разпределение сме
представили очакваните резултати по всяка тема
като група умения, които следва да се прилагат
и постигат комплексно.
 Литературното обучение в 4. клас следва да
актуализира и интегрира всички литературни
и социокултурни компетентности, придобити
от 1. до 4. клас в целостта на читателската
дейност. С тази презумпция представяме цялостната картина в развитието на учебното съдържание по литература в следващата таблица.

ществена част от живота на дигиталното поколение деца и в иманентна характеристика на мобилното, отворено и повсеместно учене през XXI век.
Изследванията на онлайн поведението на децата
у нас сочат, че българчетата боравят с дигитални
устройства от най-ранна възраст, влизат за първи
път в интернет още преди постъпване в училище (на 7 години), прекарват все повече време в
мрежата и практикуват електронно общуване все
по-често. А по сега действащата учебна програма
у нас децата се учат да разпознават спецификата
на електронното общуване и да разбират разликите при четенето от хартия и от екран в 1. клас.
 Като се има предвид, че използването на новите
дигитални технологии е стратегически приоритет
в образованието, литературното обучение в 4.
клас следва да се ориентира по-широко към новите дигитални технологии, за да осигури развитие на литературния и читателския опит на учениците чрез работа в дигитална среда за четене
и учене. Възможности за това са предоставени в
електронната читанка, в заложената система за
проектноориентирано обучение, която стимулира развитието на уменията на децата да намират,
четат, създават и разменят дигитални книги.
2. Втори приоритет. В 4. клас завършва етапът на емпиричното изучаване и се поставят основите на системното изучаване на езика и на литературата в прогимназиалния образователен етап.
Осъществяването на тази цел е условие за успешното приключване на началния етап на образование и за безпроблемен преход към следващия. Предпоставките и възможностите за постигане на това не
са малко. Ние залагаме на следните:
 Надрастването на емпиричното изучаване на
литературата предполага развитие на познавателните способности на ученика на по-високи познавателни равнища, съответно поставяне
и постигане на познавателни цели, изискващи
познавателни и комуникативни умения за критично и творческо мислене чрез анализ, сравнение, синтез, обобщение, оценка, аргументация,
рефлексия, съпреживяване. Затова тези задачи
и задачите с отворен отговор, които в по-висока
степен изискват самостоятелно мислене и изразяване, както и творческите задачи преобладават
в читанката за 4. клас.
 Преодоляването на емпиричното ниво в изучаването на литературата предполага усъвършенстване на уменията за самостоятелно
учене, за поставяне на цели, за използване на
различни стратегии за работа с информация,
за формиране на по-добри умения за систематизация и трансформация на литературния и читателски опит, по-голяма зрялост на уменията
за самоорганизация, самопроверка и самооценка.
Основно средство за системна работа в тази посо-
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СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЧАЛНОТО ЛИТЕРАТУРНО
ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАЛКИЯ
УЧЕНИК КАТО КОМПЕТЕНТЕН ЧИТАТЕЛ
Динамика на литературните и социокултурните
компетентности според програмите за обучение по
български език и литература от 1. до 4. клас
1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

Литературни компетентности

 Чете произведения от  Разграничава басня и  Ориентира се във взаи-  Открива диалог и моразлични литературни
и фолклорни видове,
представени в учебното съдържание – приказка, разказ, стихотворение, гатанка.
устно
 Преразказва
епизод от литературно
и/или фолклорно произведение и кратък художествен и/или
 нехудожествен текст.
 Отговаря кратко на
въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно
произведение.
 Разбира значението на
непознати думи в контекста на изучаваното
произведение.
 Ориентира се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).

народна песен от други литературни и фолклорни произведения.
 Ориентира се в последователността на епизодите при развитието
на действието в изучавано произведение.
 Отговаря на въпроси по
съдържанието на изучавано произведение.
 Открива героите в изучавано произведение.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение
към герои и епизоди.
 Открива повторение,
изброяване в изучавани
произведения.
 Установява сходство
и различия между две
литературни и/или фолклорни произведения.

моотношенията между
героите в изучавано литературно или фолклорно произведение.
 Прави връзка между
епизода и цялостния
текст на произведението.
 Илюстрира с примери
от текста отговора на
въпрос по съдържанието на изучаваното произведение.
 Разграничава описание
в художествен текст.
 Открива епитет и
сравнение в литературни и фолклорни произведения.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни и фолклорни произведения.
 Доказва, че е разбрал
смисъла на прочетеното
чрез изразително четене
на художествен текст.

нолог в художествен
текст.
легендата
 Познава
като фолклорен и литературен вид.
 Открива взаимовръзката
между епизодите в изучавано произведение.
 Свързва постъпките на
героите с мотивите за
поведението им.
 Открива посланието на
текста.
 Аргументира отговора
си на въпрос по съдържанието на не/художествен текст.
олицетво Открива
рение в художествен
текст.
 Изгражда си представа
за автора чрез негови
по-известни произведения.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди,
картини.

Социокултурни компетентности

 Ориентира се в съдър-  Чете правилно и с  Открива основни беле-  Открива белези на кулжанието на изучаваното литературно или
фолклорно произведение.
 Споделя прочетеното
от детски списания,
детски енциклопедии и
в интернет.

подходяща интонация
произведения (басня,
народна песен) на различни култури.
 Чете с разбиране текст
от хартиена страница и
дисплей.

зи на своята национална идентичност в самостоятелно прочетени
произведения.
 Разбира прочетеното
от детски списания, енциклопедии, информация от интернет.
 Интерпретира текстове
на различни по жанр произведения чрез участие в
екипна дейност, в игрови
и сценични форми.
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турната различност в
изучавани литературни
произведения.
 Съставя писмен текст
с помощта на словесна или визуална опора
във връзка с изучавано
литературно или фолклорно произведение.

1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

Тема 1. Литературни и фолклорни текстове

 Разпознава

приказка,
разказ, стихотворение,
гатанка.
 Чете правилно и с разбиране малки по обем
художествени
и/или
нехудожествени текстове.
 Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
устно
 Преразказва
достъпни за възрастта
малки по обем
 Рецитира наизуст кратки стихотворения (например, „Аз съм българче“ от Ив. Вазов).
 Чете произведения от
литературата за деца,
посветени на семейството, училищния живот, родината, игрите,
празниците.
 Ориентира се в случката в изучаваното литературно или фолклорно произведение.

 Открива значението на  Участва в обсъждането  Разпознава диалог и
непознати думи в контекста на изучавано
произведение.
басня Разпознава
та като художествен
текст, който изобличава и поучава.
 Определя народната
песен като фолклорно
произведение.
 Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано произведение.
 Открива повторението
и изброяването и осмисля тяхната употреба
в текста.
 Коментира постъпките
на героите, аргументира предпочитания към
тях и към определени
епизоди.
 Познава произведения,
посветени на България,
приятелството, знанието, празниците.
 Рецитира детски стихотворения от български
автори (например Майка ми от Ив. Вазов).

на фрагменти от литературното произведение.
 Съотнася заглавие към
конкретен епизод.
 Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
 Съпоставя постъпките
на героите с нравствените им качества.
 Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
 Открива и разграничава епитета от прилагателното име.
 Открива сравнението и
осмисля неговата употреба в текста.
 Открива нравствени
ценности в пословици.

монолог в художествен
текст.
 Открива връзките между мотивите и действията на героите.
 Разпознава легендата
като жанр.

Тема 2. Особености на художествения текст

 Открива логически ак-  Сравнява случки и геценти в художествения
текст.
 Открива описания на
външен вид на герои, на
обстановка, на пейзаж
в художествен текст.
худо Разграничава
жественото описание
от повествованието в
художествен текст.
 Изразява предпочитания към художествени
текстове, прочетени самостоятелно.
 Интерпретира текста
на литературни и фолклорни произведения
чрез участие в кипна
дейност, в игрови и сценични форми.
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рои в литературни и/
или фолклорни произведения, открива взаимовръзката между отделните епизоди.
 Разграничава автора на
литературно произведение от неговия герой.
 Познава съдържанието
на значими произведения на фолклора, на класическата и съвременната литература за деца,
посветени на България,
българския народ и българския език, приятелството, знанието.
олицетво Открива
рение в художествен
текст.

1. клас

2. клас

3. клас

4. клас

Тема 3.
Читателски интереси

Тема 3.
Читателски опит

Тема 3.
Читателска култура

Тема 3.
Културна осъзнатост

 Споделя впечатления  Отразява впечатления-  Познава произведения,  Познава произведения
от изучавани откъси или самостоятелно
прочетени
цялостни
произведения.
 Дава примери за благопожелания, свързани с
празници и обичаи.
 Чете кратки текстове
от детски списания и
енциклопедии, достъпна информация от интернет.
 Ориентира се в офор
млението на книгата
(корици,
страници,
илюстрации).

та си от самостоятелно
прочетено произведение (заглавие).
 Като отговаря на въпросите по съдържанието, доказва, че разбира прочетеното.
 Свързва тематиката на
изучавани произведения с различни култури,
бит, обичаи и традиции.
 Дава идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите при
сценичното представяне
на произведение.
 Прави разлики при четене на текст от хартие
на страница и дисплей.

посветени на България, българския народ
и българския език.
 Рецитира стихотворения от български автори (например, „Обич“
от Дора Габе).
 Илюстрира културния
диалог между различни общности с примери
от литературни и фолклорни произведения.
 Дава примери за културното многообразие
от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.

от детската литература,
свързани с културното
многообразие и нравствените добродетели
на българския народ.
 Рецитира стихотворения от български автори (например, „Обичам
те, Родино“ на Е. Багряна …).
 Открива основни белези на националната
си идентичност в самостоятелно прочетени
художествени произведения.
 Изразява предпочитания
към автори и заглавия на
литературни и фолклорни произведения на различни култури.

Комуникативноречеви и езикови компетентности

 Използва речевия ети-  Ориентира се в комуни-  Интерпретира факти и  Разбира връзката межкет при устно общуване.

 Прилага правилата за

речева учтивост (поздрав,
благодарност,
молба).
 Уместно употребява
езикови и неезикови
средства според комуникативната ситуация.
 Озаглавява текст.
 Създава кратък писмен
текст по серия от картини.
 Разграничава начини и
средства за общуване.
 Преразказва устно съдържанието на откъс от
повествователен текст.

кативноречевата ситуация (Кой говори? На
кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?).
 Дава примери и прилага
правилата за речева учтивост (съгласие, несъгласие) при общуване.
 Уместно употребява
изучаваните езикови
средства според ситуацията.
 Създава текст на поздравителна картичка.
 Прави кратко писмено
описание на предмет.
 Преразказва кратък художествен текст.

идеи от научнопопулярен текст.
 Извлича конкретна информация от нехудожествен текст.
 Прави писмен подробен преразказ на кратък текст.
 Съчинява текст: по
преживяна случка, по
словесна опора.
 Пише лично писмо (в
хартиен или електронен вариант).
 Редактира свой текст.

 Владее техники за че-  Определя речниково-  Определя
тене и писане.
 Разбира смисъла на
прочетеното.
 Определя границите
на изречението в тек
ста.
 Съставя различни по
цел на изказване изречения.

то значение на думата.
 Използва азбучен ред
за търсене на дума в
речник.
 Разграничава словосъчетание от изречение.
 Разпознава различни
по цел на изказване
изречения

пряко и
преносно значение на
думата.
 Разпознава думи с
близко значение (синоними).
 Познава видовете изречения по цел на изказване – възклицателно и подбудително.
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ду темата и заглавието
на текста.
 Прави кратък устен
преразказ на художествен/нехудожествен повествователен текст.
 Съчинява текст: в отговор на въпрос по съдържанието на изучавано литературно или
фолклорно
произведение; по аналогия, по
картина от художник.
 Редактира свой и чужд
текст.
 Извлича информация
за езикови и литературни факти от различни
текстове.

 Прави справка в тъл-

ковен речник за значението на определена дума.
 Разпознава антонимите в речта.
 Разпознава главните
части на изречението.
 Разграничава простите изречения в състава на сложното.

живота на детето, както и връзката на литературното
обучение с читателското развитие. От друга страна,
оформянето на няколко модула в книжното тяло на
читанката имитира поредица от книжки в библиотека
и стимулира възприемането ѝ от децата като серия
от книжки и модел на книжна среда.
Дизайнът на модулите също допринася за това.
Началната и финалната страница на модулите имат
функции на корици, които разграничават частите
като относително самостойни книжни тела на читанката. Ето как изглеждат те в читанката за 4. клас.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, посочени в
програмата и представени тук в комплекси:
− Самостоятелно четене на подходящи текстове; споделяне на впечатления от самостоятелно
прочетена книга; самостоятелен избор на литературни произведения от даден автор; участие в дискусия по конкретна тема с различни
комуникативни роли, изказване и защитаване
на мнение; участие в диалог за обсъждане на
текстове; коментиране и задаване на въпроси
по съдържанието
− Търсене на информация от различни източници; извличане на конкретна информация от художествен и от нехудожествен текст; подбор и
подреждане на информация; оценяване съдържанието, езика и структурата на текста чрез преки умозаключения и изводи; използване на различни стратегии за извличане на информация от
художествен и научнопопулярен текст; използване на електронни средства за комуникация
− Четене наум и на глас; изразително четене; четене по роли на художествен текст; илюстриране
на епизоди от изучавано произведение, рисуване с
думи на картини от текста, подборно четене; участие в проекти, презентации, екипна дейност; изготвяне и оформяне на изложби, училищен вестник;
участие в извънкласна работа по проекти.

Конкретизация на
системата на литературно
обучение в 4. клас в
читанката и учебната
тетрадка по четене.
Представяне на учебния
комплект

Учебният комплект по литература е създаден
като инструмент за прилагане на компетентностен
подход на литературно обучение на основата на диалогизацията, игровизацията и ученето във взаимодействие с образователна (книжна) среда.
Взаимодействието на ученика с книжната
среда е ключова предпоставка за формирането му
като читател. Затова възможностите на читанката
да създава такава образователна среда е от първостепенно значение. В нашите читанки те се реализират чрез начините на представяне на книгата
в сценариите на уроците; начините, по които децата работят с книгите и чрез по-особената модулна
структура, която ги отличава от всички други учебници и учебни пособия по литература.
Конструирането на читанката на модулен принцип условно обособява в нея раздели с различна тематично-целева доминанта, за да може по-отчетливо
да се представи ролята и функциите на четенето в

На първата „корица“ на всеки модул има въвеждаща илюстрация, представяща многообразието на
Книжния свят, който читателят може да изследва и
множеството пътечки и стъпки, по които може да
тръгне. На картата детето открива заглавие, посочващо цели на четенето (какво Аз-читателят мога
да правя с помощта на текста, книгата и четенето? – Да играя, уча, общувам, празнувам…) и мотивационно стихче, което улеснява различаването на
функциите на четенето и създава определени читателски очаквания.
Четенето и разглеждането на корицата осъществява ориентацията на читателя в книжната среда под
формата на разчитане на картинна карта за поредното пътешествие из чудния Книжен свят. Малкият
читател изпреварващо и текущо може да се ориентира в съдържанието на книжката (какво ще чете) и
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позитивно да се настройва за общуване с нея в един
обозрим, но продължителен период от време. Като
разчита езика на картата, ученикът на практика се
ориентира в реална ситуация на четене: свързва заглавието от пътечката с жанра на творбата и страницата, на която може да намери текста, а отивайки на
самата страница, открива името на автора, както и
нова илюстрация, по която може да прогнозира съдържанието още преди да е прочел текста. Така той
борави с онези показатели на книгата, които ръководят избора на текст и книга, учи се да избира и да
оценява онова, което чете.
Всеки модул завършва със страница за обобщение на читателския опит и идеи за прилагането
му в нови контексти – игрови, комуникативни, познавателни. Децата получават насоки за работа по
различни проекти: какви книжки могат да направят
и как да ги оформят, какви странички за книжки или
за вестник могат да подготвят, как да водят своето
читателско портфолио. Ресурси и дейности по тези
проекти ще бъдат представени в следващите части
на изложението. Важното за отбелязване тук е, че
децата не просто работят с читанката като със серия
или библиотечка с книжки, те създават книжки с помощта на ресурсите, които читанката им предоставя.
Концепцията за четенето „в библиотеката“ е
представена като въображаемо пътешествие в „Книжен свят“ – идея, която картинните карти на титула
на модулите илюстрират нагледно. Пътешествията с
четене са толкова, колкото са модулите в читанката.
Всеки модул е нов свят за изследване с четене.
В читанката за 4. клас модулите и пътешествията с четене са:
− Модул 1. „Чета, уча, играя“
− Модул 2. „Чета, вълнувам се, обичам“
− Модул 3. „Чета, общувам, празнувам “
− Модул 4. „Чета още и още…“.
Системата на литературно обучение се разгръща в първите два модула, които се изучават последователно. Новите понятия за 4. клас се въвеждат в
рамките на първия модул „Чета, уча, играя“, в който четенето тясно се интегрира с играта и ученето.
В обучението по втория модул „Чета, вълнувам се,
обичам“ читателските компетентности се прилагат
комплексно с цел интеграция и усъвършенстване на
читателския опит.
Работата с останалите два модула – трети и
четвърти, е планирана в паралел с работата по основните модули. В съдържанието на третия модул
„Чета, общувам, празнувам“ са включени фолклорни
и литературни произведения, тематично свързани с
празниците, а подредбата им следва хронологията на
празниците в Културния календар на обществото. А
с опора на календара децата сами могат да определят
кога и да избират какво да четат в тази трета, по-различна „книжка“. На сходен принцип функционира
четвъртият модул „Чета още и още…“ с четивата за

извънкласно четене. Но според регламента на учебния план с него децата работят през седмица.
Този начин на работа с трети и четвърти модул
позволява четенето да се превключва от модул в модул, от книжка в книжка. Така се създава среда за
четене с динамичен контекст, какъвто самият живот
предлага извън училище. А обучението на читателя в
подобен контекст умножава ползите от ученето чрез
опит и преживяване в реални ситуации, в каквито четенето се прилага.
Възможностите за диалогизация на средата за
четене в литературно обучение произтичат от приоритета в подбора на четива от съвременни автори
на детска литература и от заложените в читанката
сценарии за активно взаимодействие на читателя с
книгата (текста) и автора. Ще ги представим чрез веригите на диалога в четенето.
ЧИТАТЕЛ – КНИГИ – АВТОР
Готовността на читателя да встъпи в диалог с
текста зависи непосредствено от интереса, който четивото може да провокира у него, а за целта самото
произведение трябва да говори на езика на съвременното дете. Затова при спазване на всички препоръки
на учебната програма за подбора на четивата (относно тематичен обхват, жанрови форми, достъпност и
художественост) можем да кажем, че присъствието
в читанката на съвременни детски писатели, български и чужди, определя облика ѝ. При това авторите
и техните произведения и книги са представени по
нестандартен начин, който също допринася за повишаване на интереса към тях и на мотивацията за
общуване с тях.

Понятието автор се въвежда в учебната програма за 4. клас, но създаването на ориентация към
автора като събеседник на читателя започва далеч
по-рано. Още във 2. клас децата се научават, че литературно произведение е онова, което е написано
от автор и на тази основава разграничават литературното от фолклорното произведение, учат се да
свързват заглавието на произведението с името на
автора, по автор и заглавие да търсят и избират
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книги за самостоятелно четене. В 3. клас работата
продължава по-интензивно, за да изгради читателят
практически опит в общуване с автора като основа
да въвеждане на литературното понятие за автор.
Затова при изучаване на литературното произведение учителят насочва вниманието към различни
форми на авторово присъствие и мотивира учениците да търсят в текста какво казва и как го казва,
какво мисли авторът по темата, какво е отношението му и как го показва и т.н. За ученика обаче търсенето на автора в текста остава тясно свързано с
учебната дейност, а това не съдейства за формиране на лично отношение към книгите и за търсенето
на автора като събеседник. От друга страна, добре
познато за всеки учител е колко силно мотивиращи
са за децата срещите с детски писатели и как това
живо общуване влияе дългосрочно на отношението
им децата към книгата и към четенето въобще. Ето
защо ние решихме да потопим читателя в действено
четене общуване с автора още в 3. клас, като възсъздадем срещите с помощта на електронната читанка и новите информационни и комуникационни
технологии. За целта поканихме автори на произведения, включени в читанката, да станат наши съдейственици в училищното приобщаване на децата
към книгите и четенето, като отговорят лично на
въпроси, зададени от името на децата, и сами да се
представят на своите читатели. В резултат на тази
комуникация в е-библиотеката на читанката учителят ще открие комплект от електронни книжки
и други ресурси за авторите, с помощта на които
може да импровизира виртуални срещи на децата с
тях. Децата могат сами да разглеждат електронните
книжки и да намират информация за творчеството
и биографията на писателя, да прочетат интервю с
автора по въпроси, зададени от тяхно име, да узнаят какъв въпрос авторът е задал лично към тях
във връзка с негово произведение от читанката, да
намерят малък подарък – още нещо за четене от
автора, и да открият какво творческо предизвикателство отправя той към тях. Целта е не само да
се провокира интересът към книгата и личността на
автора, а децата да се включат в общуване с него, да
имат чувството, че познават човека, който измисля
чудесни истории или стихове... и че самото писане
е дейност на реални хора, които са открили магията
на творчеството и са избрали да пишат за тях. На
тази именно основа в 4. клас ученикът обобщава
представата си за автора като творец, който с таланта и труда си създава литературни произведения
и общува с читателите чрез творчеството си.
Ще дадем само по един пример за онова, което
децата могат да прочетат и да направят с материала в
различните рубрики на книжките за автори от читанката в 4. клас:
 Да узнаят кой е авторът и какво мисли авторът
за себе си лично от него в рубриката: Авторът
за себе си.

Пиша смешно – страшно – тъжно – щастливи
книги за деца и тийнейджъри – казва за себе си
един от най-популярните сред децата съвременни автори – Юлия Спиридонова, която е съавтор
и на нашата читанка.

 Да открият колко, кои и какви книги за деца е
написал той.
 Да прочетат нов текст от същия автор, предложен от самия него лично за тях.
 Да разберат какво мислят авторите за книгата,
четенето, писането, както и по други въпроси,
от които децата се интересуват (авторът пише в
лексикона на читателя).
 Да участват в творческо писане на история заедно с автора, която е започната от него, а читателят може да продължи (Предизвикателството
на автора).

Ето как писателят Мая Дългъчева отправя своето предизвикателство към перото на малките читатели писатели:
Аз започвам, ти продължаваш
Един ден след топлия летен дъжд Дъгата подпря длани от двете страни на поляната и зачака. Хм, никой не се втурна да мине под нея!
Никой не извади фотоапарат да я снима. Дори
никой не ахна, обърнал очи нагоре?
Какво става, какво става? – питаше се Дъгата
уплашено…
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Отговорите на детските писатели по множество
въпроси, пряко свързани с литература, четенето, писането, общуването, с интересите и мечтите на децата представяме в електронната книжка Лексикон на
читателя, която също е на разположение в е-библиотеката.
Четенето и разглеждането на лексикона може да
стане източник на вдъхновение и мотивация на малкия ученик, както и на учителя, за творческо четене
и творческо писане в диалог с големите майстори на
словото.

заглавие и име на автор, да разпечатат книжката на
хартия и следвайки видеоинструкция от е-читанката,
да завършат хартиената си книжка.
Пак в електронната библиотека те могат да се
упражняват и да редят книжки, докато изпълняват
интерактивни упражнения за подреждане на корици
на книги по азбучен ред.
Към тези дейности в книжна среда във втори
клас се добавят възможности за работа с готови
интерактивни книжки с произведения от читанката, достъпни за четене в дигитална среда. А своята
първа дигитална колекция с електронните книжки за
авторите, които коментирахме, учениците ще могат
да съставят сами в 3. клас, след като в обучението
по компютърно моделиране се научат как могат да
създават и запазват папки с документи на компютър.
Остава да запазят колекцията си с книжките за авторите в папка на компютъра.
Възможностите за създаване на електронни
книжки, колекции и цели библиотеки стават далеч
повече в 4. клас. Компютърната грамотност, придобита от четвъртокласниците, им позволява да работят все по-свободно и с облачните технологии в
интернет. Благодарение на тях и на използването им
за целите на литературното обучение всички проекти на децата, работещи с нашите читанки, могат
да бъда изпълнявани с електронните инструменти.
Всеки текст от читанката може да бъде превърнат в
електронна книжка за детска енциклопедия. Могат да
съставят книжка с измислици, цял училищен роман,
децата могат да оформят като електронни книжки в
дигитална библиотека, до която децата да имат достъп по всяко време и от всяко устройство.
Тук представяме част от книжките, които сме
разработили като електронни ресурси с безплатните инструменти от книжната работилница в облака:
https://www.ourboox.com/

ЧИТАТЕЛ – КНИГИ – БИБЛИОТЕКА
Потапянето на детето в
книжна среда с четящи
хора е ключово условие
за успешното приобщаване към литературата,
за насърчаване на самостоятелното
детско
четене и превръщането
на ученика в читател.
Създаването на такава
среда в дома, в училищната библиотека и в
класната стая невинаги е
лесно, а понякога се
оказва и невъзможно.
Във века на дигиталните технологии обаче решение
има. То няма да отмени ролята на книжната среда за
срещата на децата с книгите, нито ще я замести, но
ще осигури допълнителни възможности за такива
срещи да се случат и в дигитална среда. Нашите деца
вече работят с електронни учебници, достъпни в
електронни библиотеки на платформи за електронно
учене. Библиотеката с електронни книжни ресурси
за четене също може да разшири средата за четене и
да осигури на децата неограничен достъп до света
на книгите. Затова при подготовката на ресурсите за
работа с нашите учебници сме отделили специално
внимание на възможностите за работа с книги в онлайн библиотеки, и такива, които децата сами могат
да създават.
Участието на децата в проект за създаване на дигитална книжна среда е силно мотивираща дейност,
в която те развиват комплекс от компетентности и
виждат непосредствения резултат от прилагането им
в продукта, който сами създават.
При работа с нашите читанки децата могат да
създават книжки с електронни средства още в 1. и
2. клас, когато изучават основните елементи на книгата – страница, корица, заглавие, книжно тяло. В
„работилничката за книжки“ – едно от приложенията в електронната читанка, учениците имат възможност да си изработят електронна книжка от макети
с текстове от хартиената читанка, да дооформят с
електронни средства корица на книжка, като добавят

Ourboox е безплатна, мултиезична и лесна за
ползване платформа за онлайн създаване и споделяне на цифрови книги с картини от всеки жанр,
на всеки език. Електронните книги имитират хартиените с разлистващи се страници и могат да включват текст, изображения, видео, карти, игри, пъзели
и много други функции. Авторите могат да следят
броя на читателите и да редактират книгите си по
всяко време. А читателите имат свободен достъп
до тях на лаптопи, мобилни телефони и таблети по
всяко време. Адресите, на които показаните по-горе
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книжки могат да бъдат четени и разглеждани, са посочени при представянето на проекта за създаване на
дигитална библиотека в следващата част от книгата
за учителя.

да поставят задача на ученика читател, да размишляват по заглавието и илюстрацията и да прогнозират съдържанието, да изразяват отношение към
четенето и да провокират децата да изразят техните виждания и разбирания по някакъв проблем.
Включвайки се в разговора на геройчетата, учениците се ориентират в ситуацията на общуване с
текста или по повод на текста, актуализират опита,
необходим им при четенето на ново произведение,
учат се да работят със заглавието и илюстрацията
при прогнозиране на текста, поставят си цели и постигат предразбиране, заемат позиция на субекти в
обучението и на читатели, които обичат да разговарят за книгите и четенето.

ЧИТАТЕЛ – ТЕКСТ – УЧЕНИК
Освен чрез подбора и представянето на авторите
диалогизацията на средата за литературно обучение
се осъществява чрез общия сценарий за работа с текста по всяка тема в читанката и в учебната тетрадка
по четене.
Сценарият моделира различни равнища и вериги
на комуникация, създава многообразие от ситуации,
свързващи четенето с различни творчески задачи,
изпълнявани от ученика в ролите на читател, автор,
издател, художник, режисьор, детектив, изследовател и пр. Основната роля, в която ученикът влиза
обаче, е ролята на Добрия читател, който е в центъра на комуникацията с текста, с автора, с героите, с другите читатели, със себе си като читател. А
основният инструмент, чрез който читателят общува с автора, е текстът. Чрез взаимодействие с него
ученикът изпълнява ролята на читател и организира своята читателски дейност. За да режисират дейността на ученика като Добър читател, сценариите в
читанката и тетрадката поетапно го насочват как да
взаимодейства с текста преди, по време и след четенето. Съществената отлика на нашата читанка е и в
това, че тя предлага апарат за работа с текста, който
обхваща целостта на читателската дейност и всички
етапи в осъществяването ѝ – предтекстов, текстов,
следтекстов.
В учебната тетрадка символите на трите етапа
са: затворена книжка (подготвям се да чета), отворена книжка (чета, мисля, чувствам, пиша), купче с
книжки (осмислям прочетеното, правя връзки с други книги, творя по книгата).
В читанката на всеки
етап се моделират ситуации на общуване на читателя с текста и автора
или между читатели. В
следващото табло онагледяваме
разликите
между предтекстовите и
следтекстовите задачи,
които се поставят от геройчетата на читанката.
Целта на предтекстовите
задачи е да помогнат на
ученика да се ориентира
и да се включи в ситуация на четене, като го провокират да встъпи в диалог с геройчетата, които също
са в ролята на читатели. В диалозите геройчетата
могат изпреварващо да коментират и въвеждат темата на текста или опита си на читатели, да изразяват мнение по темата, да вземат интервю от автора,

Текстовите задачи съпътстват и направляват
взаимодействието на читателя с текста в процеса
на самото четене и създават среда за самостоятелно
учене (в т.ч. за различни стилове на учене). Решаването им изисква прилагане от детето на ключовите
умения за четене с разбиране: намиране на конкретна информация в текст, правене на прости изводи,
обобщение и систематизация и оценка на съдържанието и формата на текста.
Следтекстовите задачи (блокът вдясно) поставя
ученикът в ролята на изследовател (детектив), който
тръгва по следите на изгубени части от приказката,
за да ги възстанови, за да съпостави различни приказки и да открие прилики и разлики между тях…
Целта е ученикът да свърже новия читателски опит с
предишния, да прави връзка между текстове, жанрове, форма и съдържание на текста и на тази основа
да систематизира читателския си опит, за да може да
го използва в самостоятелното четене като опора в
разбирането.
За да може детето само да се ориентира в задачата и да анализира условията ѝ, видовете умения са означени чрез различни символи. Книжка
поставя задачи за търсене на факти. Те се решават
с намиране на информацията в текста и подборно
четене на пряко казаното в него. Въпроско задава
въпроси, които изискват свързване на информацията от текста с опита на читателя, размишление над
прочетеното и правене на прости изводи за казаното и неказаното в текста, което се чете „между
редовете“. Удивителна поставя задачи за интерпретация, изразяване на мнение и оценка, изпълнение
на проектни и творчески дейности (към тях учебната тетрадка добавя и задачи за групова работа).
Разграничаването на задачите със символи за раз-
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личните умения, показва диференцията на задачите
по трудност и дава възможност за бърза обратна
връзка както за ученика, така и за учителя, относно уменията, които читателят владее или трябва
да овладее. А въплъщение на целта на читателя да
усъвършенства разбирането и уменията си за четене е Стълбицата на четенето, по която ученикът
се изкачва според вида задачи, които може да реши
сам като читател.

бюлетини, афиши, тестове и викторини, презентации за книги и автори, програми за празниците.
УЧЕНИК – ЧИТАТЕЛ – ПИСАТЕЛ
Като изследователи на Книжен свят, учениците
правят наблюдения върху художествени и нехудожествени текстове, за да разкрият тайните на писателското майсторство или на читателското майсторство.
Своите открития те записват в Речника на Малкия
писател – един от работните проекти в 4. клас.
Още във 2. клас децата се учат да работят с интерактивен детски речник на понятията, достъпен в
е-библиотек@т@. В 3. клас учениците имат възможност да станат негови съавтори, като го допълнят с
определенията на новите понятия, а в 4. клас могат
да го завършват и оформят като малък справочник
за всички основни литературни понятия. Съставянето на нов Речник на Малкия писател обаче дава
възможност не само да се актуализират и обобщят
всички знания за основните понятия от 1. – 4. клас,
а да се приложат за създаване на справочна книжка,
която ще продължат да ползват и през следващите
етапи на обучение. За целта в новия речник децата
могат да включат не само текстове с определения на
понятията, но и инструктивни текстове с алгоритми
за четене и писане, които представят процедурните
знания, необходими като опора в самостоятелната
работа с текста.
Пример за такива инструкции са читателските
карти в тетрадката за четене, съдържащи алгоритми
за четене и писане на различни текстове и с различни задачи. Подобни инструкции могат да бъдат намерени и под формата на съвети, които писателите
дават на пишещите деца в електронните книжки за
авторите. В отговор на въпроса Как пише своите
приказки, писателката Юлия Момчилова споделя с
децата следния алгоритъм:
ПЪРВО, да си измислят един интересен герой.
После да го поставят в някаква необикновена ситуация и чрез въображението си да го наблюдават
как действа. Уверявам ви, че оттук нататък фантастичните персонажи сами създават приказките. От време на време може да им помагате чрез
три въпроса: КАКВО прави в този момент моят
герой? ЗАЩО го прави? КАК го прави?
Ролята на процедурния тип знания (защо и как се
прави това), които насочват децата стъпка по стъпка не
само в писането, но и в четенето, е ключова при компетентностния подход. Те помагат на учениците да се учат
самостоятелно и да прилагат наученото, за да действат
и четат успешно с по-високи равнища на разбиране,
да усъвършенстват сами читателската си практика, но
също и литературните си способности, като използват
читателските карти за създаване на собствени измислици, на книжки с измислици или части от училищния
роман на класа в ролята на Малки писатели.

ЧИТАТЕЛ – АВТОР – ЧИТАТЕЛ
Общуването между читатели
Стълбицата
също се режисира по различна четенето
ни начини. Вече дадохме пример със ситуациите, в които
геройчетата общуват помежду си като читатели или общуват с учениците читатели, като им поставят въпроси или искат мнението им.
Геройчета и ученици влизат в ролите на читатели и в ред други ситуации, участват в Читателска игротека, като се забавляват с читателски игри
и тестове по прочетени книги и с представления в
Книжния театър на класа. В 4. клас те вече могат и
да сами да създават интерактивни викторини и картинни тестове, като тези, които са правели в 3. клас
в е-библиотек@т@.
Геройчета и ученици общуват за книги в Книжния клуб на Малките Големи Читатели. Покана за такова общуване са предтекстовите ситуации,
свързани с препоръка за четене на нов автор и книга,
отправена от геройчетата. Почти всички откъси от
произведения в читанката се представят като част от
книга, която се препоръчва с анотация, написана на
страничка от читателски дневник на геройче.
Учениците работят като партньори в Работилничка на читателите писатели за създаване на
книги, вестници, информационни листове, книжни
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Обзор на различни начини за работа с новите понятийни (знам и мога) и процедурни (знам как и защо)
знания представям в горното табло.

Компетентният читател не е пасивен възприемател на литературата и консуматор на знания, получавани наготово. Той търси общуването с литературата и с книгата, организира читателската си дейност,
като си поставя цели, планира стъпки, практикува
четене в различни ситуации с различни цели и стратегии, оценява постиженията си и предприема действия за тяхното подобряване.
За постигане на целта технологията на компетентностноориентираното литературно обучение и учителят, който я прилага, следва да отговорят на въпроса
как чрез изучаването на литературата и формирането на читателската дейност се постига личностното,
литературното и читателското развитие на ученика и
как може да се проследява напредъка на ученика във
всяко направлениe от развитието му.

2. Технология на
компетентностноориентираното литературно
обучение. Методи на учене,
преподаване и оценяване

Обновяването на литературното образование
в контекста на компетентностния подход цели реализация на развиващите функции на литературното
обучение, а очакваният резултат е превръщането на
ученика в активен читател за цял живот.
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Показателите и критериите за проследяване
на напредъка следва да отчитат промяната във всичките три направления на развитието, като за целта
улавят признаците на промяната в читателското поведение на ученика, а именно:
а) в отношението на ученика към литературата и четенето и личностното развитие на ученика
(т.е. нараства ли значението на четенето в живота
на детето, чете ли то по-често, повече, по собствена
инициатива, споделя ли по собствено желание какво
чете, с кого и как общува за книги с другите, включва
ли се в инициативи, свързани с четенето…).
За проследяване на тези параметри в развитието,
в учебната тетрадка и в електронната платформа сме
предложили анкетен лист, с който периодично може
да се провежда проучване на читателските интереси
и отношението на детето към книгите и четенето.
б) в характера на възприемането и разбирането на литературното произведение, които са показатели за литературното развитие (подобряват ли
се уменията на ученика за образна конкретизация и
образно обобщение, за интерпретация и диалог с автора в процеса на литературното възприемане, повишава ли се нивото на разбиране при самостоятелно
четене на литературната творба, т.е. има ли изменения в процеса и резултата на литературното четене
и общуване)
Текущото проследяване на промените може да
се осъществи не само чрез тестове за четене с разбиране, но като се отчита с кои задачи за четене с
разбиране от читанката и учебната тетрадка детето
се справя успешно и при кои среща затруднение.
в) в читателската практика на ученика има ли
развитие в прилагане на стратегиите за четене
(не само какво, а как чете самостоятелно), които детето избира и прилага извън контрола на учителя.
Тъй като възможност да се следи за това осигуряват читателското портфолио и читателският дневник, препоръчваме те системно да бъдат водени от
децата. А шаблони, с помощта на които лесно могат
да бъдат съставяни, са на разположение в е-платформата.
За да осъществи позитивна промяна в развитието на ученика като читател, технологията на компетентностноориентираното литературно обучение
разчита на първо място на взаимодействието на ученика с образователната среда, в която може да се
учи и да чете все по-самостоятелно. Създаването на
такава образователна среда не означава само подбор
и прилагане на ресурси и методи за активно и интерактивно обучение. Тя изисква нов модел на отношенията между участниците в процеса на обучение.
В традиционното литературно обучение ученикът е
предимно обект на въздействие със средствата на
литературата от страна на учителя. Учителят е този,
който избира четивото, поставя задачите, задава въпросите, тълкува посланията, проверява и оценява

резултатите от четенето. Ученикът е изпълнител,
пасивен участник в представлението, което учителят
режисира. Така основното предизвикателство пред
компетентностния подход е как ученикът от обект
да се превърне в субект на четенето и ученето. С
други думи, компетентностният подход отрежда на
ученика нова роля на активен „деятел“ в четенето,
ученето и общуването, който развива потребност
от литературна комуникация (защо ми е да общувам с литературата и да мога да чета литература сам), инициатива (какво искам и мога да чета,
когато общувам с литературата) и способност
(как се чете литература и мога ли го аз) да бъде
читател. А новата роля на учителя е да помогне на
ученика да бъде такъв, като съдейства за развитието му в трите направления: да мотивира и подкрепя
опита на ученика за литературно четене от активна
позиция на субект (с инициатива и самостоятелност
в четенето), да подпомага (а не да подменя) взаимодействието му с текста за постигане на по-адекватно разбиране на художественото произведение
и саморазвитие на опитност; да създава условия за
овладяване и прилагане от ученика на стратегии за
самостоятелно учене, четене и общуване с литературата, т.е. среда за развитие на читателя като субект. Включването на малкия ученик в такъв модел
на читателско поведение е основен път за приобщаване на детето към литературата и превръщането му
в автономен читател. Основното средство за практикуване на новата роля (автономен читател) следва
да станат литературните и социокултурни компетенции за общуване, които ученикът овладява и прилага все по-самостоятелно.
Съгласно постановките на конструктивистката
теория за ученето и културното развитие на читателя, промяната в позицията на ученика може да се
осъществи чрез дейности, които имат ключова роля
за развитието му, каквито са играта, общуването и
ученето. Затова предлаганата тук технология разчита на три инструмента за проектиране на развиващо
обучение: игровизацията (автодидактичната игра на
пътешествие), диалогизацията (интерактивно четене
в диалог с текста, книгата, героите, автора, читателите) и рефлексията (самонасочено учене чрез развитие и осмисляне на читателския опит).
При представянето на изградения на тази основа
учебен комплект бяха описани възможностите и ресурсите, които той предоставя за осъществяване на
образователна промяна в подходите на преподаване,
учене и оценяване. Сега те ще бъдат представени
в действената рамка на компетентностния подход,
който може да бъде определен и като читателски (по
цел) подход на литературно обучение на дейностна
(по начин) основа.
За ученика обучението по литература с нашата
читанка се разгръща като серия пътешествия в световете на литературата, книгите и четенето, които
се отличават със свои цели и стратегии, планове и
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стъпки в осъществяването им. Общите стратегии са
проекция на дейностите, в които четенето се включва или чрез които то се осъществява. Те дават наименованията на трите модула: „Чета, уча се, играя“;
„Чета, вълнувам се, обичам“; „Чета, общувам, празнувам“. Плановете за пътешествията се превеждат
на езика на детето чрез три основни инструмента за
мотивация на читателя, организиране на четенето и
проследяване на напредъка в четенето и ученето:
 Карта на пътешествията с четене, която въвежда ученика в книжния свят, който той ще
опознава и изучава
 Карта с уменията на читателя пътешественик
(паспорт на пътешественика), която описва целите, към които се стреми и които постига
 Карта на пътешественика, в която ученикът
чертае изминатия път през покорените територии на Книжен свят.
Карта на пътешествията се намира в началото на всеки модул в читанката (виж стр. 118). По нея
ученикът проучва маршрутите на пътешествието,
изпреварващо се ориентира в ситуацията на четене:
защо и какво ще чете, предполага теми по заглавия
на текстове, прави справка за страницата, на която
се намира интересуващ го текст, така и в посоката на
движение в целия раздел – по нея текущо търси какво му предстои, връща се назад и търси връзки между текстове, съпоставя произведения по тематика,
подрежда произведенията в жанровата група, която
му подхожда, играе на въпроси и отговори по избран
текст или от текст към текст. С други думи, учи се да
се ориентира в книжна среда, да групира книги по зададен признак, да систематизира знания за текстове
и да обобщава наученото, при това играейки.

Другите две карти са разположени в учебната
тетрадка по четене в началото на всеки модул. С тяхна помощ детето организира четенето и ученето си,
отразява и рефлексира постиженията си.
Ученикът се подготвя за новото пътешествие,
като попълва своя паспорт – Картата с уменията на читателя. На нея той отбелязва кои умения
вече владее и какви нови умения иска да придобие.
Когато стигне до нов текст, ученикът преценява по
картата какви умения са му нужни за този текст и
се опитва да ги прилага. Може след прочита на текста да се върне към картата и да осъзнае кои умения
е приложил. Така от своя гледна точка той поставя
цели на ученето и на четенето в урока. И пак от своята позиция ще може в края на урока да оцени дали се
е справил и доколко е успял в четенето.
Върху Картата на пътешественика предварително са нанесени местата, включени в маршрута
на пътешественика. Това са плочките със заглавията на произведенията, разположени в свободен ред
в рамката на картата. По нея ученикът ще очертава
пътя си от текст до текст, а след всеки прочит на
нов текст, ще дава оценка за него (харесвам/не харесвам) и за собственото четене (интересно/безинтересно; трудно за четене/лесно за четене, справих
се/не се справих), като рисува подходящо лице на
звездата или на сърцето към заглавията. Така стъпка по стъпка читателят ще покорява територията
на Книжен свят от картата, попътно ще фиксира
напредъка си и ще рефлексира дейността си. Ако
върху плочките със заглавията нанася датата на
срещата си с текста, детето ще създаде и линия на
времето, през което е бил откривател на забележителности в Книжен свят А когато пътешествието
по модула завърши, пътешественикът ще установи по картите, които е съставял, дали е подобрил
уменията си и какви са неговите достижения. В попълнената карта с уменията и с начертания изцяло
маршрут, той ще има зримо доказателство за напредъка и постиженията си в четенето.
Активната позиция на ученика в четенето и
ученето се проектира и чрез предложените сценарии за работа в читанката и тетрадката. Всеки от
тях ситуира взаимодействието на читателя с текста
в трите фази на читателска дейност: предтексто
ва, текстова и следтекстова, чрез система от
читателски задачи. Към вече казаното по темата
за типовете задачи, с които читанката разполага, и
инструментите за четене и учене, показани и тук,
искаме да добавим, че те могат за бъдат използвани
не само при работа в уроците за обобщение и оценка (последни страници от всеки раздели в читанката
и тетрадката: Да общуваме като читатели за прочетеното и наученото; Какво знам, мога и ценя в
четенето), а във всички уроци и по литература, и по
другите предмети.
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2.1. Методи на учене и
преподаване

ностите от обучение на ученика, така и спецификата
на литературното обучение, резултатите от което не
подлежат докрай на обективна критерийна диагностика. За оценка на субективните аспекти в общуването на читателя с художествената творба, определяни още и като личностни компетентности, свързани
с интереси, отношение, самостоятелност и отговорност, предвиждаме прилагане на методите на анкетно проучване и читателско порфолио, както и някои
форми на групово и проектно оценяване.
Системното текущо оценяване на знанията и
уменията в четвърти клас се осъществява въз основа
на обратната информация за напредъка на учениците, събирана чрез писмени и устни форми на проверка. Оценката следва да подкрепя самооценката на
ученика, като в 4. клас тя вече се определя и с количествени показатели.
Съобразно с резултатите от диагностиката се
планира индивидуална работа с учениците за преодоляване на констатирани трудности и проблеми в
литературното и читателското им развитие. Учителят може да проследява резултатите чрез проверка
на написаното в учебните тетрадки по четене и индивидуалните работни листове, както и чрез пряко
наблюдение на изявите на учениците в процеса на
четене, учене и общуване.
За целите на формиращото оценяване той следва редовно да информира ученика за неговите постижения, като отчита резултатите от самостоятелната
му работа и заедно с него набелязва мерки за подобряването им.
Като основно средство за формиращо оценяване следва да се прилага читателско портфолио, инструменти за което са вградени в учебната тетрадка
на ученика.
Карти с критерии за постиженията учениците
могат да открият на всяка титулна страница на поредните модули в учебната тетрадка. Всяко ново
пътешествие с четене започва с оценка на уменията,
която децата сами си дават, като попълват оценъчни
карти.
Начинът на работа с тази карта се въвежда още
в първия модул, а вече попълнената карта се коментира в обобщителния урок. Заедно с тези карти учениците могат текущо да използват и индивидуална
карта за оценка, в която да отчитат резултатите си.
Тук предлагаме и образци, които учителят може
да изготви.

Накратко ще опишем методите, които се прилагат в рамките на технологията за създаване на динамична образователна среда, във взаимодействие
с която ученикът развива творческия си потенциал
и прави преход от обучение към самообразование и
саморазвитие.
В групата на традиционните методи (с доказани добри практики) водеща е ролята на методите на
работа с текста и с книгата, учебния литературен
анализ (сюжетен, образен и проблемно-тематичен) и
метода на интерпретацията – словесна и творческа, осъществяваща връзката на литературата с видовете изкуства.
В съчетание с традиционните широко се прилагат интерактивни методи, основани на ученето чрез игра, опит и преживяване, експерименти и
хипотези, решаване на проблеми, сътрудничество
(взаимно учене), проекти и дискусии. По-нататък
ще отделим специално внимание на дейността по
проекти.
Във връзка с доказаната в международните изследвания ефективност на т.нар. стратегийно обучение в технологията активно се включват и различни
стратегии на учене, оказващи положително влияние
върху развитието на уменията за четене с разбиране,
а именно: наблюдение и рефлексия върху разбирането; съвместно учене за овладяване на стратегии
при обсъждане на материали за четене, задаване и
отговаряне на въпроси, използване на графични систематизатори като таблици, схеми, графики, мисловни карти за онагледяване на съдържания; правене на
визуализации и резюмиране, както и други техники
за обработка на смислова информация при възприе
мане на текст.

2.2. Методи на оценяване

Оценяването на постиженията на ученика и
на читателското развитие се осъществява според
регламента на учебната програма: чрез входна,
междинна и изходна диагностика, както и текущо
– чрез задачи за устна и писмена проверка през цялата учебна година.
Заедно с тестовото оценяване се прилага и
формиращо оценяване, което отчита както потреб-
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ИНДИВИДУЛНА КАРТА ЗА ОЦЕНКА/БЕЛЕЖНИК НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА
Име на пътешественика:
Как се справям с четенето? Преди първото
пътешествие
Много добре
Ученик:
Добре

След второто
пътешествие

След третото
пътешествие

Ученик:

Ученик:

Учител:

Учител:

Учител:

№

№

№

№

№

№

Задачата, която победих №

№

№

Не много добре
Как Светофарът на ученето показва моите слаби
и силни страни?
Най-трудната задача
Най-лесната задача
План за действие:
За какво и от кого ще търся помощ?

С картата се работи по следния начин:
− Първата част е отредена за огледално оценяване. След като ученикът реши критерийна задача
от тест или при работа в читанката и тетрадката,
той дава оценките си в полето на въпроса: Как се
справям с четенето?
− Във втората част Светофарът на ученето помага на ученика да разграничи какво може и не
може да прави добре и да потърси помощ за справяне с проблема. А след това учител и ученик
могат да обсъдят план за действие, който се записва в последната част на картата.
− Учителят може да използва данните и резултатите от индивидуалните карти, за да състави груповата отчетна карта с резултатите от теста или по
конкретната задача, да я покаже на децата и да
ги насърчи да сформират партньорски двойки за

взаимопомощ, като децата, които се нуждаят от
помощ посочат кого избират за свой помощник.
Другото основно средство за формиращо оценяване е читателският дневник на ученика. Тук прилагаме част от картите, с които учениците водят читателските си дневници от 1. до 3. клас. В 4. клас
шаблоните са достъпни са сваляне от електронната
платформа под формата на бланки за разпечатване.

2.2. Проектноориентирано
литературно обучение на
детето читател

Проектноориентираното обучение е метод на преподаване и учене, при който учени-
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ците конструират нови знания и умения в контекста на дейности за създаване на определен
образователен продукт. В литературното обучение по нашите читанки възможностите за проектни дейности са тематично и съдържателно
обвързани с литературата, книгата и четенето –
учениците създават книги и организират празници
на четенето. В процеса на проектиране, планиране и
произвеждане на книжни продукти и събития обаче
учениците прилагат и развиват както предметните
литературни компетентности, така и ключовите умения: учат се на социални, презентационни и организационно умения, на сътрудничество и отговорност,
на иницативност и предприемачество. А ученето в
действие, чрез опит и преживяване, чрез решаване
на проблеми и сътрудничество в конкретен и мотивиращ контекст, чрез рефлексия над собствената
познавателна, практическа и творческа дейност създава личностно-значими знания и е добра основа за
развиване на уменията за самонасочено учене през
целия живот. Ролята на учителя в този процес е на
консултант, съдейственик, съветник и партньор, насочващ ученето в съдържателно и функционално
отношение чрез добре подготвени учебни дейности.
Главната роля в тях обаче е отредена на ученика,
който във взаимодействие с другите създава продукт, прилага и развива своите компетентности.
В рамките на технологията за компетентностноориентирано обучение учениците работят по книжни
и читателски проекти още от 1. клас. Много от тематичните направления и форми на работа по групови
и индивидуални проекти се развиват през следващите учебни години и остават в сила и в 4. клас. Но се
променят връзките между тях с оглед новите приоритети на литературното обучение за стимулиране на
читателската активност и самостоятелното четене на
децата извън урока, за да се разшири времето и мястото за прилагане на читателските компетентности в
живота на децата. Затова и приоритет на проектноориентираното обучение е да насърчи самодейността
на читателската общност, да се мотивират децата да
четат повече и по-самостоятелно както в урока, така
и извън него, за да изградят по-стабилни читателски
навици за редовно, самостоятелно и споделено с другите четене. А това е предпоставка за подобряване на
базовата грамотност и за успешен преход към системното литературно обучение в следващия етап.
Развитието на системата проектни дейности в
4. клас намира израз обединяването на по-частните
проекти, по които децата работят, в общокласен проект за създаване на Книжен училищен клуб – жизнеспособна читателска общност, ангажирана с четенето на книги и с популяризиране на четенето във и
извън училище, която да продължи съществуването
си и в неформална читателска среда.
Основа на проекта могат да станат предишни
три проекта, които продължават (но могат и да стартират) в 4. клас и имат потенциала да превърнат класа в читателски клуб.

1. Първи основен проект: Златните книги
на детството
Работата по проекта пресъздава популярния медиен формат Малкото голямо четене, като доразвива идеите му в образователния контекст на детското
училищно четене. Подобно на участниците в Малкото
голямо четене учениците правят класация на произведения и книги, които всяко дете трябва да прочете в
училищните си години, като първо съставят листа на
номинираните, а на следващ етап правят подредбата на
златните десет. На първо място те оценяват всяко произведение, прочетеното в читанката и книгите за извънкласно четене, представени в нея чрез откъс. След
прочита на ново произведение пътешествениците
поставят своята оценка, като до заглавието в картата
на пътешественика рисуват съответен на оценката си
емотикон. Децата могат да предлагат за номинация и
книги, които четат самостоятелно, и да съставят лични
карти на индивидуалните си пътешествия, като използван празни бланки с карти, достъпни за разпечатване в
електронната платформа. В тях могат да записват заглавия на избраните книги и да чертаят пътя от книга
до книга, както правят в картите от учебната тетрадка.

В рамките на обобщителните уроци по всеки модул учениците правят първите си селекции под формата на „издателски“ проект за съставяне на сборници с любими произведения от читанката. Децата,
които предлагат номинация за вписването на книга
в листата в Златните книги на детството стават
нейни застъпници, подготвят презентации за автора,
героя, книгата, които представят пред класа в уроците по литературно или извънкласно четене.
На Книжния празник в края на годината се съставя
окончателната златна листа с книгите на детството.
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Всяка дейност на децата, свързана с подготовка
за представяне на автори и книги, с дискусии и номинации, с препоръки за четене и избор, извършвани в
урока или извън него, може да се регламентира като
дейност от програмата на Книжния клуб на Малките Големи читатели от класа. За да има дейността
на клуба по-организиран характер, децата могат да
изберат предварително произведения и книги, които
искат да представят и да планират време за четене
и за подготовка на презентациите си пред класа. С
помощта от учителя това може да се направи още в
началото на годината или преди всеки модул, с който
децата започват работа.
Като съпътстващи проекти под шапката на целогодишния проект може да се организира работата
по други проекти, свързани с дейността на книжния
клуб, като: Читателски дневник, Книжен театър,
Енциклопедия Книжен свят.
Читателско портфолио или Дневникът на
пътешественика читател. Воденето на портфолио или дневник е индивидуален проект, интегриран в учебната тетрадка по четене, но може да се
разгърне и като съпътстващ проект за създаване на
индивидуално читателско портфолио. В рамките на
учебната тетрадка децата периодично попълват оценъчни карти за читателските умения, практикувани в
поредното пътешествие, съставят индивидуални карти на пътешественика, в които отразяват заглавията
на текстове и книжки, които искат да прочетат отново, решават диагностични задачи и тестове за входна
и изходна диагностика, попълват читателска анкета,
регистрират успеваемостта си в четенето с разбиране в Пътечката на четенето към всяка тема от тетрадката. Децата могат да водят читателско портфолио и отделно от тетрадката, като освен изброените
материали добавят в него странички от читателския
дневник със записи за индивидуално избрани любими текстове, книги и герои, странички от писателски дневник с авторски текстове, работни листове,
създадени игри и задачи, материали за рубриките на
училищния вестник, илюстрации, проекти.
Книжен театър в класната стая. Идеята за
работа по такъв проект дойде от произведението на
Н. Носов „Незнайко в Слънчевия град“, включено в
читанката за 2. клас. Две от дребосъчетата герои в
книгата – Листец и Буквица, толкова обичат да четат,
че създават Книжен театър, за да споделят любовта си към четенето с всички останали и да помогнат
на нечетящите деца да открият прелестта на четенето. В театъра всеки може да се наслади на изразителното четене от читатели, които представят интересни
книги, и да заобича книгите и четенето като тях.
В рамките на проекта могат да се планират и
практикуват дейности за насърчаване на четенето, да
се подготвят и реализират празници на четенето, да се
разработват ваканционни програми за четене с участието на учениците, родителите, всички почитатели на
книгата, които желаят да участват.

Учителят представя „афиша“ на Книжния театър (картинната карта от титула на съответния модул в читанката) за всеки сезон. Началото му съвпада с поредното ново пътешествие в Книжен свят.
След като учениците проучат картата, за да се запознаят с „маршрута“ и проследят пътечките на четенето, заедно с учителя определят заглавия, подходящи
за драматизиране или изразително четене. Сформират се групи, между които се разпределят текстовете
(всяка група или солов артист – звезда на трупата),
подготвят художествено изпълнение или драматизация по произведения от читанка, които ще бъдат
представени в деня и в урока за изучаването му, но
също и на различни празници на четенето в класната стая или в други класове, любители на Книжния
театър. Всяка група планира подготовката на събитието и следва графика на проекта, а учителят координира организацията във времето. Трупите избират
свой артистичен директор, с който учителят работи
по организацията на извънурочната работа на децата
и на който оказва съдействие.
2. Втори основен проект: Дигитална библио
тека
Проектът Книжка направи – книжка прочети
от 1. клас еволюира в проект Дигитална библиотека
на класа. С помощ от учителя децата могат да изградят онлайн библиотека, базирана на сайт на класа или
училището, или сайт-библиотека, като използват безплатна платформа за сайтове (Google, WordPress), и
да я превърнат в дигитална среда за четене и срещи
на Книжния клуб Малки Големи читатели.
Вече дадохме пример за дигитални колекции,
които учениците могат да създават, като ползват източници и ресурси от електронната читанка и сайта

129

за създаване и споделяне на електронни книги https://
www.ourboox.com/about/
В библиотеката може да се включи каталог с линкове към онлайн библиотеки с препоръчани книги за
самостоятелно четене и да се съхраняват в колекции
различни електронни ресурси – тестове, игри, електронни брошури и книги, по които децата създават
при работа по другите проекти, а именно:
Енциклопедия Книжен свят, разработвана по
аналогия с електронните визитки на авторите. Целта е децата да развиват презентационните и комуникативните си умения, като създават странички за
любими герои, автори и книги: първо в читателския
дневник, после ги доразвиват в презентация по темата, след обсъждане на презентацията в урока обогатяват текста и го включват в рубриката на училищния вестник „Представяме ви…“, накрая страниците
с цялата информация се подреждат в електронна енциклопедия, а тя – в библиотеката.
Училищен роман, който класът пише за последната си учебна година в началното училище (вж.
методическата разработка на урока по извънкласно
четене за книгата „Сърце“ или Писателски дневник,
в който децата съчиняват свои измислици, а най-добрите от тях събират в колективна книжка с измислиците на малките писатели от Книжния клуб.
Книгата на мъдростта. Още от 1. клас пътешествениците с четене колекционират сувенири от
Книжен свят под формата на мъдри мисли и запомнящи се изречения от всичко прочетено. Събират ги
в класната „ракла на мъдростта“ (декорирана картонена кутия), в която всеки поставя записани от него
цитати от текстове или свои размисли върху прочетеното и ги постави в класната ракла на мъдростта.
В заключителните компоненти на уроците за литературно четене или за самостоятелно четене децата
изтеглят листчетата, прочитат и интерпретират крилата мисъл или пословица, а този, който я е избрал,
обяснява с какво тя е важна за него, защо я е избрал.
Изучаването на пословици в трети клас е причина за по-нататъшно развитие на проекта в две посоки:
водене на рубрика в училищен вестник: Мъдрост за
всеки ден, и нов книжен проект за съставяне на енциклопедия с пословици на народите: Мъдростта
на народите. Събраните по всяка тема пословици (в
раклата на мъдростта) се подреждат по азбучен ред и
се записват в страница за четене и/или разпечатване.
Обединяването на всички страници в едно тяло и дооформянето на кориците завършват крайния продукт.
Той може да бъде дигитализиран и разпространен в
мрежата или „издаден“ от децата като печатна книга.
Литературен вестник на Клуб Малки Големи
Читатели или на клуб Млад журналист, в който децата включват информационни бележки, свързани с
живота на училището; репортажи от училищни мероприятия; събират произведения за рубриката Млади
таланти (стихотворения, разкази, рисунки) и т.н.

Читателски празничен календар е проект,
насърчаващ децата да четат чрез взаимодействие с
факторите на социокултурната среда. В календара
се планират теми, свързващи четенето с културно
значими събития в живота на детето, общността и
обществото: на регионално равнище – празници на
общността, на глобално – свързани с отбелязване на
световни дни, посветени на различни теми и ценности, проблеми и каузи.
Програмата за работа по читателския празничен
календар е заложена в третия модул на читанката:
„Чета, общувам, празнувам“, а целта на проекта е
да съставят електронната енциклопедия „Празничен
календар“ с художествена и нехудожествена информация за културното многообразие на традициите и
обичаите.
Децата могат да работят по всички или по избрани от тях проекти, а учителят преценява кога да
стартира всеки проект и как да подкрепя осъществяването му. Съгласуването на тези дейности с програмите на културните институции и техните мероприятия (инициативи като зелени библиотеки, салони на
книгата, читални на открито, ваканционни програми
и пр., също е от полза.
Затова ще ги представим като възможност за
разширяване на територията на детското четене извън класната стая и в интернет.
1. Инициативата Забавното четене, организирана от Българския детски портал
Az-deteto.bg.
Инициативата се разгръща в мащабна кампания
за насърчаване на самостоятелното детско четене,
за популяризиране на детското четене и на български автори, които пишат за деца, за повишаване на
функционалната грамотност на децата. Започнала
през 2011 г. като Забавното лятно четене с цел да
заинтригува малките читатели и да ги насърчи сами
да търсят книги и да четат през лятото, инициативата става целогодишна, защото Забавното четене
няма сезони. Четенето винаги може да бъде забавно!
Като посланици на детското четене в кампанията Забавното четене се включват известни личностни и
съвременни български писатели и поети като Юлия
Спиридонова, Марин Бодаков, Петя Кокудева, Весела Фламбурари, Иван Раденков и др., а съдействие
оказват множество организации, училища, учители,
библиотеки, общини и институции от цялата страна.
Предизвикателствата, отправени към децата читатели от цяла България в рамките на инициативата,
са свързани не само с количеството прочетени книги,
но и с качеството на четенето Затова и мотото, под
което се провежда кампанията през последните години е „Чети между редовете“, за да откриеш, че „във
всяка книга има скрито послание, което е различно
за всеки читател и това всъщност е едно от най-хубавите и ценни неща в книгите“. Това „не означава
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„да гледате празните междуредия“, а да се чете с разбиране, като се разсъждава над прочетеното. (http://
www.az-deteto.bg/knigi/zabavnochetene.htm).
Всички деца на възраст от 6 до 14 г. могат да
се включат в инициативата Забавното четене и в
конкурса за най-четящото дете на България, стига
да се регистрират в електронния читателски дневник на сайта, като попълнят данните си на кирилица
и да публикуват информация за прочетените книги
до края на годината. В библиотеката на сайта децата получават списъци с препоръчителна литература
за ученици от 1. до 7. клас, както и възможност да
се ориентират в книгите, като разглеждат кориците
и прочетат отзиви за тях от други деца читатели. А
преди да маркира книгата в дневника си като прочетена, читателят трябва да отговори на въпрос, свързан
с нейното съдържание. Едновременно с това всеки
ученик получава възможност да се изяви като участник в своеобразен читателски клуб на почитателите
на Забавното четене, тъй като на сайта всеки може
да общува с други читатели и да споделя с тях какво
е прочел и разбрал от четенето между редовете, да
пише отзив и да оценява книгите, които е прочел.
Другото предизвикателство, в което деца от цялата страна на възраст от 8 до 14 години могат да
участват, е конкурсът за творческо писане на Забавното четене. В изданието от 2017г. например
децата избират от четири предложени произведения
Пипи Дългото Чорапче; Малкият принц; Котаракът в чизми; Малката кибритопродавачка онова,
което харесват най-много, за да измислят свой край,
различен от истинския и да обосноват избора си.
Малките писатели сами решават как да пренапишат
историята с нов край: като есе, приказка или разказ
от собствена гледна точка. А за да обосноват избора си трябва с няколко изречения да отговорят и на
въпроса: „Защо избрах да променя края на точно
това произведение?“. Така децата по-добре осмислят и мотото на Забавното четене: „Чети между
редовете!“. (Резултатите от творческото писане
на всички участници могат да се прочетат на адрес
http://az-deteto.bg/zabavnoto-tchetene-vi-predizvikvanapishete-razlitchen-kray-na-lyubimo-proizvedenie-iutchastvayte-v-konkursa/14689/view.html )
2. Походът на книгите е другата национална
кампания, организирана от асоциация „Българска
книга“ с широко обществено партньорство, в т.ч. на
МОН, с която детските инициативи от Културния
календар на читателите могат да се интегрират.
Кампанията се провежда между двата празника на книгата: Международен ден на детската книга, отбелязван в цял свят на рождената дата на Ханс
Кристиан Андерсен – 2 април, и Световния ден на
книгата и авторското право, отбелязван на 23 април.
В ролята на „посланици“ на кампанията за насърчаване на четенето влизат известни личности, най-вече
български писатели и поети. Приели каузата за стимулиране на четенето сред децата за лична, те актив-

но участващи в нея чрез лични срещи и разговори с
децата за книгите и четенето.
Като част от Походът на книгите се осъществяват и още две национални кампании: Маратон на
четенето – по инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация, в която с литературни събития се включват библиотеки и читалища
в цялата страна, и ежегодният конкурс Бисерче вълшебно, организиран от фондация Детски книги, в
който не друг, а децата избират своята любима книга
за изминалата година
Името на детската книжна награда е вдъхновено
от стих на Валери Петров, станал популярен от книгата
му ПУК. Един от героите в книгата изпълнява песничка за чудното бисерче, в което инициаторите на конкурса припознават детската книга: Свети във морето
на детските игри бисерче, което ни прави по-добри…
Гласуването, в което могат да се включат
деца на възраст от 6 до 15 години, в т.ч. и от българчета от чужбина, се провежда онлайн на сайта
за детско-юношеска литература „Детски книги“,
обикновено започва през февруари и завършва в
навечерието на Празника на славянската писменост
и култура. Вотът се подава чрез попълване на електронна форма, след което всеки участник получава
автоматично на посочения мейл за връзка грамота за
почетно жури. Учителите и библиотекарите, които
насърчават четенето сред големи групи деца, могат
да подадат техния колективен вот, като в таблица за
колективно гласуване посочат имената на децата и
техният индивидуален избор.
С цел да се стимулира ангажирането на родителите и учителите с насърчаване на детския интерес
към книгите и ежедневни занимания с книги в домашни условия и детските градини, регламентът за
гласуване разрешава участието дори на деца, които
не умеят да четат сами, но има възрастен, който да
ги подкрепи. За успеха на кампанията в насърчаване
на четенето и функционалната грамотност на децата
като читатели („Бъди читател с мнение“!) свидетелства разрастващата се мрежа от читателски клубове
за четене, обсъждане и оценяване на книги от активни „бисерчета“ в цялата страна.
Към тях следва да се присъединят всички четящи класове, за да може читателската активност и
самостоятелност на децата да получат ново поле за
изяви, а самите те като активни читатели да станат
посланици на детската книга сред връстниците си.

3. Урокът в
компетентностноориентираното
литературно обучение

С оглед реализацията на развиващите функции
на литературата като средство за личностно разви-
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тие на ученика, може да се очертаят няколко промени в профила на компетентностноориентирания
урок по литература и извънкласно четене. Процесът
на комплексното литературно обучение на читателя
поставя ученика и учителя в нови роли и позиции:
ученикът е субект в четенето, а учителят – партньор
в обучението.
За да осигури необходимата среда за приобщаване към литературата като изкуство на словото и
за практикуване на четенето като средство за литературна комуникация, урокът следва да актуализира структурата си, основана на художественото
възприемане като литературноестетическа дейност,
като я съгласува със структурата на читателската
дейност на ученика. От една страна, обновеният
модел на урока запазва добре познатите структурни компоненти и етапи: подготовка за естетическо
възприемане; първоначално цялостно възприемане
(непосредствено възприемане и спонтанно реагиране); задълбочаване на разбирането чрез аналитично
възприемане и изучаващо четене; интерпретативно
четене и обсъждане на идеите и гледните точки за
прочетеното; обобщаване и оценяване чрез вторично цялостно възприемане, рефлексивно четене и
себеизразяване чрез творчески дейности, свързани
с прочетеното произведение. От друга страна, всеки компонент на урока се обогатява функционално
с елементи от състава на читателската дейност на
ученика. В ролята си на субект читател ученикът
активно възприема не само текста, но и начина на
взаимодействие с него в различните четивни ситуации. Той осмисля поетапно дейността си преди,
по време и след четенето, като си задава въпросите: как се подготвям да чета текст и/или книга;
как чета и защо чета така; какво разбирам или не
разбирам, когато чета; как оценявам прочетеното и четенето си. А учейки се да самоорганизира
дейността си, ученикът работи непрекъснато и
за усъвършенстване на своите читателски компетентности.
Промените в общия модел на урока по литература се отразяват и във функционалните структури на
основните видове уроци в литературното обучение.
Уроците за възприемане на ново художествено произведение и за задълбочаване на разбирането и развиване на уменията за работа с текста (според терминологията на учебната програма – за нови знания
и затвърждаване на знания) следва да се проектират
като уроци за овладяване на нов читателски опит и
читателски компетенции (литературни и социокултурни) и уроци за прилагане и усъвършенстване на
компетентностите и резултатите на ученика читател
в ситуации и практики с нарастваща самостоятелност
и креативност в четенето и ученето.
В първия вид урок (за нови знания) приоритет
имат въпросите за начините, по които се чете литература: как се води диалог с текста, с героя, с разказвача или автора, когато се чете приказка, разказ,

стихотворение…; как се прилагат правилата на художествено общуване с видовете текст в контекста
на литературния, културния и междукултурния диа
лог. Водеща роля в урока за нови знния има диалогът с текста, който създава основа за разгръщане на
диалога на читателя с автора и на диалога между читателите по повод текста.
В предтекстовия етап на диалога учениците
се ориентират в ситуацията на общуване чрез четене разглеждане на предтекстовата задача. С опора
на заглавието, илюстрацията, автора на текста и на
репликите на геройчетата те прогнозират темата и/
или съдържанието на текста, правят връзки с вече
познати произведения, запознават се с препоръката за четене на новото произведение от страничка
в читателския дневник на геройчетата, встъпват в
диалог с тях.
Компетенциите (знания, умения, отношения)
предмет на обучението в текстовия етап, се въвеждат в процеса на аналитична работа с художествения текст след първоначалното емоционално
цялостно възприемане. На основата на сюжетния,
образния, проблемно-тематичния анализ и от позицията на добър читател учителят може да демонстрира начина на изпълнение на новата задача или
да ръководи изпълнението ѝ от ученика с опора на
карти с алгоритми за четене. Примерни читателски
карти за водене на диалог с текста са представени в
началото на учебната тетрадка по четене в рубриката Добрите книги заслужават добри читатели. Подобно на пътечките на четене, по които учениците
определят и избират дейностите в урока по извънкласно четене, читателските картите им посочват
стъпките, по които те могат да овладяват нови за тях
компетентности – помагат на учениците самостоятелно да се ориентират както в текста, така и в четенето като диалог – в урока по литература учениците
могат да обсъждат не само план на текста, но и план
за четене. Тъй като читателските карти се съставят с
опора на жанра, те представят процедурни знания –
начини на взаимодействие с текста, преносими в четенето на други произведения от същия жанр, т.е.
те са вид ключови компетентности. С помощта на
учителя учениците могат да съставят карти за други
стратегии или да променят примерните читателски
карти, като добавят, изключват, разместват или заместват въпроси, комбинират въпроси от различни
карти или комбинират самите карти. Картите със
стъпките на ученето могат да се опростяват или усложняват от учителя, а учениците могат да ги събират в Речника на Малкия писател с тайните на
литературното майсторство, като включват не само
определения на литературните понятия и тълкувания на всички нови думи и изрази, с които децата
се срещат в текста, но и новите стъпки за майсторството в четенето на литературата.
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ученикът изпълнява различни роли. Широко се прилагат всички читателски игри, представени подробно
в урока за обобщение и преговор, тъй като те стимулират както читателската активност и самостоятелност, така и уменията за групова работа. От друга
страна, превключването на игрите в състезателен режим създава среда за интензивно развитие на четивната техника и качествата на четивните навици. Играта, както и самооценяването също имат приоритет
в урока за усъвършенстване на компетентностите.
Предложените методически разработки на теми
от различните модули на читанката дават по-ясна
представа каква е ролята на всеки вид урок в процеса
на формиране на ученика като активен литературнообразован читател.
Системата уроци в читанката включва 119 урочни единици, разпределени в 34 учебни седмици, съобразно с хорариума в учебния план: по 3,5 ч. за литературно обучение и 0,5 ч. за извънкласно четене
и препоръчителното съотношение между различните
типове уроци: за нови знания – 45%, за затвърдяване
и обобщение – 45%, за диагностика – 3 %, по извънкласно четене – 7%.. Материалът за годишния преговор е разположен в края на читанката, а за входяща
и изходяща диагностика, съответно в началото и в
края на учебната тетрадка по четене.
В читанката видовете уроци са разграничени с
цветни иконки във форма на книжки, поставени в
горния край на страниците. Червената иконка показва на ученика, че му предстои да научи или направи
нещо ново, свързано с литературата и четенето, синята книжка му показва, че ще прилага и усъвършенства знанията и уменията за пътешествие с четене
в урок за упражнение. Уроците, маркирани с жълта
книжка, са за обобщение и систематизация на читателския опит и за самооценка на читателската компетентност, а със зелена книжка са отбелязани уроците
по извънкласно четене.
Предмет на разглеждане в тази част от темата са
урока са уроците за възприемане на художествено
произведение и формиране на нови компетентности,
за задълбочаване на четене с разбиране и усъвършенстване на техниките на четене; за проверка и
оценка на очакваните резултати от обучението за
развитие на компетентностите.

В следтекстовия етап на диалога картите за
четене могат да бъдат използвани като опора при
водене на записки в читателския дневник, при съставяне на странички за представяне на героя, на
автора и/или на книгата в енциклопедията Книжен
свят, при писане на истории в собствения писателски дневник, както и при писане на училищния роман и на сборника Измислици премислици на класа. Във връзка с тези проекти, по които учениците
работят целогодишно, може да се възложат задачите и за домашна работа – да се допише започнатият
текст, да се подготви викторина, презентация или
изразителен прочит на текста за представянето му
в Книжния театър, да се потърси допълнителна
информация за автора или книгата в дигиталните
библиотеки, като в този случай се използват читателските карти за работа с нехудожествен текст и
подготовка на презентация.
Във втория вид урок по литература (за затвърждаване на знанията), който често се провежда
и като втори час за работа с литературното произведение, ученикът има задачата да приложи правилата за художествено общуване, за да усъвършенства
компетентностите си. Чрез задачи за проектна, групова и самостоятелна работа, насърчаващи диалога
между читател и автор и между самите читатели, четвъртокласникът се учи да контролира и рефлексира
собствената си дейност с опора на въпросите: какво
и как чета; какви стратегии (знания и умения) прилагам, за да разбирам по-добре текста, постъпките на
героя, отношението на автора, как се променят уменията ми за четене и как се променям аз като читател.
Разгръщането на диалога с автора и с другите
читатели се основава на игровизацията, при която

3. 1. Идеи за проекти на
уроци от модул „Чета, уча,
играя“

В рамките на първия модул „Чета, уча, играя“
учениците актуализират литературните знания и умения, литературните и социокултурните компетентности, формирани в периода 1.– 3. клас и овладяват
новите литературни понятия от програмата за 4. клас
като основа за развиване и на нови компетентности.
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Литературното обучение в 4. клас започва с цикъл
преговорни уроци, провеждани през първите две седмици. Целта е да се припомнят онези модели на работа с книгата, текста и жанра, които приемствено ще се
прилагат и в 4. клас, да се обобщи читателският опит и
да се актуализират знанията и уменията на ученика за:
− четене на басня, гатанка, стихотворение, разказ
и приказка
− изразните средства: повторение, сравнение, изброяване, епитет
− видовете текст: описание, повествование, художествен и нехудожествен текст
− структурните елементи на текста: литературен
герой, случка, епизод.
Този комплекс от цели и очаквани резултати
се конкретизира в основните задачи на уроците,
като при всяка тема приоритет има прилагането на
компетентности, свързани с жанра и структурата
на конкретното произведение. В рамките на преговорния цикъл се подновява и работа по проекти от
3. клас, които продължават в 4. клас като стимул за
развитие на читателската активност и самостоятелност, на креативността, инициативността и съзнателността, на социалните и организационните умения на
учениците, т.е. на ключовите компетентности в единство с предметните.
Преговорният цикъл завършва с провеждането
на входната диагностика. До края на обучението по
този модул следва да бъдат въведени и усвоени на
практическа основа всички нови понятия.

съпоставят миналите с предстоящите пътешествия с
четене. Интерпретират новото име на третия раздел
„Чета, празнувам, общувам“, наследник на раздел
„Чета, обичам, мечтая“ и предполагат за какво ще
четат в тази „книжка“. Връщат се към първи модул
„Чета, уча, играя“, за да проследят маршрутите по
картинната карта на пътешествието и да ги обсъдят: коментират заглавията и предполагат жанра на
произведенията, припомнят си какво друго са чели
от същите автори или в същия жанр в предишните
читанки или през лятното пътешествие с четене.
Отгатват гатанката, обосновават отговора с написаното в текста за книгите и коментират какво са
те за тях. Прочитат предговора с обръщението към
тях и си припомнят как се пътешества в света на текста: припомнят си ролите на геройчетата водачи
Ая и Малкия писател, видовете задачи за четене с
разбиране и ги свързват със символите Книжка, Въпроско, Удивителна. Коментират по какви проекти
са работили и ще продължат да работят.
Б. Текстов етап. Преди да прочетат новото
стихотворение, учениците определят темата му по
заглавието и илюстрацията. Предполагат кой е героят
в стихотворението, за какво може да се говори в
него, какво може да бъде основното чувство, какво –
настроението.
След като чуят изразителния прочит на творбата,
децата споделят какво са си представяли и за какво
вълшебство се говори в текста, кой е вълшебникът.
Коментират дали слушането на стихотворението им
е доставило удоволствие и защо.
Първият самостоятелен прочит е с цел да си
представят картината на първия учебен ден и вълшебствата, които се случват в него. Децата описват
с думи от текста зрителни и слухови картини, които
си представят: образа на есента, образа на родината,
образа на българските деца, образа на първия учебен
ден, образа на звънчето. Чрез подходящи въпроси
учителят насочва децата да открият как поетът е създал тези картини: с кои думи е описана есента, какви
са те (епитети, повторения), какво настроение създава есенният пейзаж (празнично, тържествено), с какво е сравнена родината, в какво се превръща тя, как
поетът нарича децата на България, защо? Образният
анализ на героя (звънчето) се ръководи с въпросите: можем ли да наречем звънчето вълшебник, какви
вълшебства умее да прави то, какво ни казва с песента си, какъв е гласът му, защо авторът го превръща в
герой на стихотворението, с кои думи поетът разкрива какво е за него училището, на какво се учат децата
в училище, защо е озаглавил така стихотворението?
Интерпретацията на стихотворението разкрива
посланието в текста и обобщава авторовите внушения. Учителят може да предложи на децата творчески задачи за интерпретация на текста:
− да подредят думите от разбърканата гатанка на
Асен Разцветников (Железен му езика, желязна
му устата, започне ли да вика, събират се деца-

ТЕМА №1 ЗВЪНЧЕ, ГЕОРГИ СТРУМСКИ
Цели и задачи на урока: Актуализиране на модели и стратегии за работа с текста и книгата чрез
ориентиране в модулите на новата читанка и задачите
за работа с произведението: предтекстови, текстови и следтекстови задачи. Прилагане на стратегии за
четене на стихотворение; за съпоставка на тематично
близки стихотворни текстове с опора на картите за
общуване с героя на стихотворението, за съпоставка
на художествен с нехудожестев текст.
Очаквани резултати Ученикът изразява емоционално-оценъчно отношение след прочита на
стихотворението, коментира темата и спецификата
в подхода на четене, свързва личния си опит с преживяванията на героя, съпоставя две стихотворения
с обща тема и определя белезите на стихотворния
текст, открива повторението, сравнението и епитетите като изразни средства, чете изразително, като
моделира темпото и интонацията.
A. Предтекстов етап. Учениците опознават
новата читанка чрез четене и разглеждане; анализират оформлението на учебната книга: корица,
страници, илюстрации, съдържание; коментират заглавията на произведенията и титулите на модулите
„книжки“, картинните карти, които представят новите пътешествия из Книжния свят на читанката;
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та), да сравнят образите на училищното звънче и
да изразят мотивирано предпочитание към един
от двата текста.
− да доразвият образа на звънчето, като използват
думи и изрази от стихотворението и съставят
текст от името на героя с обръщение към децата:
какво ще каже звънчето на децата, ако можеше
да говори, кои негови мисли и чувства можете да
предадете с думи.
− да прочетат изразително стихотворението, като
покажат как се засилва чувството, изразено във
всеки следващ куплет. Подходящо в случая е техниката за четене, наречена канон. При нея се чете
хорово, като първия ред се прочита от един четец,
а на всеки следващ ред се добавя по още един четец, докато всички се включат хорово в четенето.
В. Следтекстов етап. Децата обобщават как
се чете стихотворение и как се решават задачите за
четене с разбиране към текста. Съставят пътечка за
четене на стихотворението с думите ключета (герой,
картини, чувства, мисли, настроение, епитети, повторение, стихове, рими). Преглеждат отново задачите на Книжка и Въпроско и преценяват как се отговаря на такива въпроси – с намиране на отговора в
текста или чрез свързване на информация от текста
със свои мисли и правене на извод.
Накрая се коментира по какво се отличават въпросите на Удивителна. Учителят предлага на учениците да изберат един от въпросите и да споделят
свои преживявания: да разкажат случка от лятото
или да опишат летните си пътешествия с четене, които са отразявали в читателския си дневник (задача,
поставена в края на предходната година)
За домашна работа учителят поставя на учениците задачите: да прегледат читателските си дневници и
да се подготвят да представят пред класа интересна
книжка, която са прочели през ваканцията и искат да
препоръчат на класа; да разгледат читателска анкета
в учебната тетрадка и да я попълнят.
В края на урока се представя и новият проект, по
който класът ще работи в 4. клас – създаване на електронна библиотека с е-книжки, съставени от учениците. Учителят дава образец за електронна книжка,
създадена и достъпна за четене на сайта https://www.
ourboox.com/
Книжката
„Училище,
здравей“ съдържа произведенията на Мария
Донева и Юлия Спиридонова, познати на децата от читанката в 3. клас,
а учителят припомня историята на написването
им (създадени са като
поздрав на писателите към читателите на читанката
по повод на първия учебен ден) и демонстрира начина на четене и „писане“ на такива книжки. Децата

могат да си припомнят стихотворението на Мария
Донева „Вече съм във трети клас“ и да преоткрият
думите ключета, по които е било съчинено (приключение, забавление, изпитание…), да го прочетат от
новата си позиция на четвъртокласници и да го сравнят със стихотворението „Звънче“. След като учениците си припомнят, че разказът на Юлия Спиридонова „Училище, здравей“ е написан по действителен
случай, а негов герой е синът на писателката, децата
осъзнават, че творческите задачи на писателите не са
по-различни от тези, които самите те изпълняват в
уроците по съчинение, съпоставят себе си с големите писатели и осмислят природата на четенето и
писането като творчески дейности.
Накрая се обобщава, че библиотеката на класа
може да събира книжки с любими произведения и
на любими автори, обединени от обща тема, както и
книжки, в които децата разказват за личните си преживявания или личните си измислици. Сформират се
екипите за работа по двата проекта и се планира дейността за реализацията им.
ТЕМА № 2. ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ, МИХАИЛ ЛЪКАТНИК
Цели и задачи на урока: Прилагане на модели
и използване на стратегии за четене на разказ: водене на диалог с героя и с автора чрез съпоставка на
тематично близки произведения в жанра. Актуализация на уменията за ориентиране в ситуацията на
общуване в текста, за определяне на тема и ключови
думи, задаване и отговаряне на въпроси към текста;
споделяне на впечатления от прочетеното, отразени
предварително в читателския дневник; актуализиране на модела на работа при оценяване и самооценяване на пътешественика в учебната тетрадка.
Очаквани резултати Разграничава изучавани
или самостоятелно прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения. Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени
самостоятелно. Ориентира се в последователността
на епизодите и съотнася заглавие към конкретен
епизод. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение, свързва постъпките с мотивите
за поведението им. Отговаря на въпроси и задава въпроси по съдържанието но произведението.
Възможности за ефективно обучение в интерактивна образователна среда
A. Предтекстов етап. Децата представят впечатленията от лятното си пътешествие с четене,
отразени в читателските им дневници, взаимно си
задават и си отговарят на въпроси от читателската
анкетата в учебната тетрадка, обсъждат читателските си практики, обединяват се в групи според сходството на читателските си интереси. Преглежда се
електронният читателски дневник на класа или на
децата, които го водят в библиотеката на портала за
книги Az-deteto.bg/knigi/. (ако няма колективна ре-
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гистрация на класа, тя се прави в рамките на урока).
Децата могат да разгледат е-библиотеката на сайта,
да разпознаят по кориците книги, които са чели, да
изразят мнение за прочетеното, да набележат книги,
които искат да прочетат, да обобщят каква според
тях е хубавата детска книга.
За да сравняват своето мнение с мнението на писателите за хубавата детска книга, децата откриват
в е-библиотеката на класа Лексикона на читателя
в е-библиотеката, намират раздела с интервютата с
писатели за книгите и четенето, откриват въпроса за
детските книги, на който отговарят писателите, намират и обсъждат отговорите им.

та тетрадкта, стр. 6), те проследяват как се променят неговите чувства в отделните епизоди и техните
собствени чувства; обсъждат аналитично образите и
случките чрез игра в Облака на въпросите.
емоциите на
героя
емоциите на
читателя
Първият самостоятелен прочит на ученика може
да се мотивира с игрова задача: да се постави на мястото на героя, който разказва своята история и да
си представя всичко, което става (визуализация), и
всичко, което чувства (съпреживяване), а впоследствие да нарисува пътечка с емоциите на героя. В
лента с кръгчета, ученикът рисува емотикони, показващи какво героят изпитва в различните моменти от
случката и как се променят чувствата му; с подборно
четене доказва кога и защо се случва това. Под личицата с емоциите на героя, читателят може да нарисува и своите емоции и да проследи кога те съвпадат с
тези на героя, кога са различни и да коментира защо
са различни. След това читателите отделят случките
(като следят за промяна във времето, мястото, героите и действията им) и озаглавяват частите на текста.
Аналитичното четене и препрочитане се мотивира с играта в Облака на въпросите:
− Учениците определят на кои въпроси, зададени
под текста, могат да отговорят сами и използват
Светофара на ученето, за да обяснят дали и
как са стигнали до отговорите, като работят по
двойки или на групи, разиграват викторина по
текста, като взаимно си задават въпроси и формулират свои отговори.
− Учениците сами съставят въпроси към текста с
опора на задачата в читанката, разиграват втори
тур на викторината по съставените от тях въпроси, оценяват ги, като използват Стълбицата на
четенето и означават въпросите си със символите за трудност: Книжка, Въпроско, Удивителна.
Движейки се по стълбичката на въпросите за
факти от текста, учениците сами извършват сюжетен анализ: Кога и къде, с кого какво се случва в началото на историята?. Какво става по-нататък: кое
след кое се случва (проследяват реда на епизодите
и действията на героите в текста), защо героят постъпва така, какъв е той? (свързват действието на
героите с техните мотиви и правят извод за неговите
качества). Съпоставяйки героите в текста, техните
действия, мисли и преживявания, учениците извършват образен анализ и оценяват качествата на героите. Накрая се връщат към задачата за съпоставка на
двата разказа с обща тема и сходен сюжет, изразяват
аргументирано предпочитанията си. Съставят пътечката за четенето на разказ, като използват ключови
думи за ориентиране в жанра: тема, герой, случка,
действия, чувства, мисли, реч, качества, оценка, автор, читател.

Учителят напомня на учениците, че в библиотеката могат да намерят и книжки визитки на автори, които са представени в читанката. Учениците
разглеждат е-визитката на Юлия Спиридонова и
коментират какво трябва да се добави в списъка на
книгите, които е написала, щом тя е съавтор и на тяхната читанка. Връщат се към е-книжката „Училище,
здравей“, чието заглавие е същото като на разказа,
написан от нея за читанката в 3. клас. Учителят предлага на учениците да играят на детективи в четенето,
като открият по какво новото произведение „Отново
на училище“ прилича и се различава от разказа на
Юлия Спиридонова „Училище, здравей“.
Б. Текстов етап. Предварително поставената задача от предтекстовия етап цели включване на
ученика в ситуация на четене от позиция на субект,
който целенасочено прилага предишен опит при възприемане на ново произведение, като го съпоставя
с подобен изучаван текст с цел да се усъвършенства механизмът на четене с разбиране. След прочитане на текста учениците изразяват впечатления
и изказват мнение по поставената задача. Отдават
спонтанно предпочитание на един от двата текста,
коментират дали новият текст може да бъде добавен
в е-книжката и може ли неговото заглавие да замени
заглавието „Училище, здравей“. За да аргументират
отговора си, учениците четат и препрочитат текста,
разширяват наблюденията си, като прилагат разнообразни стратегии за четене. Следвайки стъпките
от пътечката за диалог с героя (картите от учебна-

136

В. Следтекстов етап. За да обобщят читателския си опит, децата могат първо да сравнят пътечките за четене на разказ и стихотворение, а после да
сравнят пътечките с картите за четене на стихотворение или история. За целта разглеждат страницата
„Добрите книги заслужават добри читатели“ (учебна
тетрадка, стр. 6). и откриват картите, съответни на
пътечките. Преглеждат другите читателски карти и
коментират кога и с каква цел могат да ги използват.
С цел намиране на „добрите книги“ се възобновява и работата по проекта Златни книги на нашето детство (златни книги на класа, които трябва да
прочете всеки четвъртокласник). В хода на проекта
учениците избират и класират книги, които са прочели и искат да препоръчат за четене на други деца
читатели. В рамките на проекта учениците създават
читателски клуб Пътешественици в Книжен свят
(или Малкото голямо четене, Малките големи читатели…) и стават посланици на детската книги и
детското четене. Задачата на посланиците е да проучат предварително избрано произведение от читанката (или от прочетена книга), като го предложат
да влезе в златната листа на детските книги и да го
представят за номинация в урока по литература. По
картинната карта на пътешествието децата избират
заглавия на произведения, включени в първия модул.
Според предпочитанията към един или друг текст се
образуват групи. Те трябва да подготвят представяне на герой, автор, произведение или книга в една
от трите форми: представление в Книжния театър
на класа (изразително четене, драматизиране или инсцениране), представяне на героя и автора със страници в енциклопедията Книжен свят, съставяне на
отзив (ревю) на книгата за литературния вестник и
електронния дневник на класа. Учителят е консултант и координатор на работата по проектите.

автор. Оценява съдържанието, структурата и езика
на текста. Съчинява текст по преживяване, аналогия,
въображение.
Възможности за ефективно обучение в интерактивна образователна среда
A. В предтекстовия етап учениците си припомнят как се водят картите на пътешественика в
учебната тетрадка. Преди да отразят своята оценка
в първата карта, учителят им поставя задачата да открият и оцветят ключовите думи в описанието на всяко умение, да определят кои от думите са нови за тях
(легенда, автор, монолог, диалог) и да направят извод
какво им предстои да научат. Децата могат да коментират какво според тях означават тези думи и какви
умения ще придобият в новото пътешествие с четене.
След това учениците оценяват степента, в която владеят останалите умения, част от които вече са
прилагали в предходните уроци за работа със стихотворение и разказ. Разглеждат картата на пътешествието и откриват кои текстове са пропуснати в нея и
кой текст им предстои да четат (маркиран със знамето). Дописват на картата заглавията „Звънче“ и „Отново на училище“ и дават своите оценки за текста и
четенето си, като дорисуват звездичката (хареса ми/
не ми хареса) и сърчицето (интересно/трудно).
Когато страницата от портфолиото е попълнена, учениците намират новия текст в читанката и
предтекстово се ориентират в ситуацията на четене.
Свързват диалога на геройчетата със заглавието и
илюстрацията, предполагат какъв дневник пише момичето от илюстрацията – писателски или читателски, и по какво се различават дневниците. Решават
предтекстовата задача в учебната тетрадка и съставят страничка от дневник.
A. В текстовия етап учениците самостоятелно прочитат текста. Проследяват епизодите от
живота на героя, водят диалог с него, като се ориентират в текстовата ситуация по въпросите: кой на
кого говори/пише, за какво, как и защо героят си
води дневник, какви интересни наблюдения и мисли споделя той в него, коментират дали споделят
неговите мисли и преживявания, като отговарят на
въпросите под текста.
Учениците осмислят ролята на езика като средство за комуникация, за представяне на героя (който
сякаш размишлява на глас и говори на себе си) и за
опознаване на личността му. Читателите разграничават автора от неговия герой, откриват изразните
средства, използвани в текста, и осмислят речта на
героя като средство за авторова характеристика –
как чрез мислите и думите на героя е показано какъв
е той, коментират съдържанието и формата на творбата. На тази основа четвъртокласниците съпоставят
воденето на записки в бележник/дневник с писането
на съчинения по преживяване, оценяват уменията на
героя да се изразява чрез думи и текст и преценяват
собствените умения за съставяне на писмен текст.

ЕМА № 3. ГРИЖИ ЗА НЕВИДИМОТО,
Т
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА, КРАТКИ ПРИКАЗКИ
ЗА ДОСЪНУВАНЕ
Цели и задачи на урока: Овладяването на новото понятие за автор.
Непосредствената подготовка за въвеждане на
понятието се осъществява в урока за сравняване на
разказ и приказка и за актуализация на стратегиите
за четене на приказка, за водене на писателски дневник и читателско портфолио. Понятието автор се
разгръща в система от уроци за подготовка, конструиране и прилагане на знанието.
Очаквани резултати Ориентира се в комуникативноречева ситуация при писмено общуване
(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как?
Къде?). Свързва темата със заглавието на текста.
Разграничава художествено описание от повествование в текста. Определя пряко и преносно значение
на думата. Открива сравнение и епитет в изучавано
произведение. Разграничава литературен герой от
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В рубриката на Малкия писател Измислици премислици учениците се запознават с друг текст от същия автор, съпоставят разказа с приказката и съставят пътечка за четене на приказка. Като си помагат с
въпросите на Малкия писател, откриват начините за
измисляне и за разказване на истории, подготвят се
самостоятелно да решават творчески задачи от позицията на автори.
В. В следтекстовия етап децата влизат в ролята на Малкия писател, измислят своя приказка по
аналогия с литературната приказка на автора, вдъхновена от позната народна приказка, съпоставят
литературната дейност на писателя при създаване на
литературно произведение със собствената си дейност за съчиняване на истории по въображение или
по преживяно и долавят близостта в подхода, възприемат себе се си като малки писатели, а писателят
– като талантлив автор, който умело използва езика,
за да създава художествени текстове. Учителят поставя за домашна работа задачата да запишат своята история или друга история по преживяно и така
стартира новия проект за водене на писателски дневник и съставяне на лични и колективни електронни
книжки с Измислици премислици.
На тази основа се определят целта и задачите в
урока за въвеждане на понятието „автор“.

Възможности за ефективно обучение в интерактивна образователна среда
A. Предтекстовият етап започва с четене
на домашната работа и вписване на първия автор
в Книжката с Измислици премислици на класа в
електронната библиотека на адреса на сайта https://
www.ourboox.com/books/%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%B5%D0%BDДецата решават предтекстовата задача от
учебната тетрадка и мотивират предпочитанията си към избран сезон,
рисуват с думи картината, която си представят
след прочита на заглавие „Златна есен“. Коментират в какво значение е употребено прилагателното име „златна“ в заглавието и защо можем да го
наречем епитет, осмислят ролята на епитета в художественото описание. Поставят си задачата да открият как поетите рисуват картини с думи, за да се
опитат като тях да пишат художествено.
Б. В текстовия етап учениците слушат изразителен прочит на стихотворението с нагласата да си
представят картините, описани от поета, и „да видят
света през вълшебните очила на поезията“.
След първоначалното възприемане учениците
описват зрителни и звукови картини, които са си
представили, и изброяват какво може да добавят към
илюстрацията на художника.
С първия самостоятелен прочит те обогатяват
преживяванията си и ги споделят, като отговарят
на въпроса: Къде се пренесе в мислите си, докато
чете стихотворението?. Чрез подборно четене и
отговоряне на въпроси (устно и писмено) от читанката и от учебната тетрадка учениците визуализират
и детайлизират картините (Какво чу? Запиши две
неща. Какво видя? Опиши с думи от текста или с
твои думи какви са: реките, планините, полето, гората, нивите. Подреди местата, които видя, според последователността им в стихотворението. Оцвети думите за местата в цветовете, с които си ги представи.
Напиши какви чувства изразява поетът с последното
изречение от стихотворението.)
Достига се до извода какви вълшебства могат да
правят думите, когато с тях си служат майстори на
словото – поетите и писателите, как чрез думите авторите правят невидимото (мислите и чувствата) видимо за читателя, как читателите могат да разберат
мислите и чувствата, изразени с думите на автора.
За да покажат кои думи на автора им помагат да
си представят есенните пейзажи от различни кътчета
на родината, да се възхитят на красотата на родната
земя през есента, да почувстват колко силно я оби-

ТЕМА №4. ЗЛАТНА ЕСЕН, МЛАДЕН ИСАЕВ;
ГАТАНКИ, АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ
Цел и задачи на урока: Да се стимулира интересът на учениците към литературното творчество като дейност за създаване на произведения на
словесното изкуство; да се провокира интерес към
личността на писателя и „тайните“ на писателското
майсторство; да се обобщят представите за автора като създател на литературни произведения и за
ролята на автора като събеседник в литературната
комуникация с читателя; да се усъвършенства умението за свързване на заглавие с темата и името на
автора; да се прилагат стратегиите за наблюдение на
природата и за четене на произведения за природата;
да се систематизират умения за представяне на темата в творчеството на български писатели.
Очаквани резултати Ученикът разграничава
изучавани или самостоятелно прочетени текстове
като литературни или фолклорни произведения; отгатва и съставя фолклорни и литературни гатанки;
изразява емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение; изгражда си представа за
автора чрез негови значими произведения; открива описания на обстановка и пейзаж в художествен
текст; определя и употребява думи в пряко и преносно значение; разграничава епитета от прилагателното
име; открива сравнението в изучавано произведение;
разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
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чат, децата четат изразително, с подходящ темп и интонация. Припомнят си изучени стихове и от друго
любимо произведение на поета Младен Исаев, рецитират (Високи сини планини, реки и златни равнини,
небе по-нежно от коприна – това е моята родина…);
определят темата за красотата на природата и обичта
към родината като основна тема в поезията му.
Децата се опитват да научат наизуст цялото
ново стихотворение или части от него, като за това
им помага решаването на задачите в учебната тетрадка (Редактирай бърканиците в изречението и напиши стихчето на поета правилно. Допиши пропуснатите думи в редовете от стихотворението, допиши
пропуснатите думи в куплета и открий думите, които
придават благозвучие на стихотворната реч).
Учениците четат гатанките на Асен Разцветников и сравняват образите на сезоните с образа на
есента в пейзажното стихотворение и коментират
разликите в подхода на авторите. Оценяват майсторството на А. Разцветников и се опитват по опорни
думи сами да съставят гатанка (от, сърце, и, Рисува,
без, бои, И, багри, без, ръце, с, хиляда, цвята, полята)
и стихче (рай, Аз, Той, за, мен, е, родния, си, обичам,
земен, край). Записват ги в тетрадката и ги добавят в
е-книгата с Измислици премислици на класа.
В. В следтекстовия етап учениците обобщават наблюденията си върху онова, което писателите
и поетите могат да правят с думите, довършват определението за автор, дадено в дневника на Ая, дават примери за свои любими автори и предпочитани
събеседници в литературната комуникация и отново
се връщат към Лексикона на читателя в е-библиотеката, за да прочетат мислите на детските писатели
за книгите и писането, изразени в интервютата с тях.
В заключението на урока се подновява работата по още два проекта: съставяне на Речника на
Малкия писател с тайните на писателя (включва се определението за автор); създаване на нова
книжка, този път електронна, от серията сборници
„Роден свят“с произведения от български автори,
посветени на родината. https://www.ourboox.com/
books/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0
В рамките на следващия
урок (Тема № 5. Бунтът на думите. Радой
Киров) се работи за
прилагане на знанието
за автора като субект на
литературно творческа
дейност и майстор на
словото. Вниманието на
децата се насочва към изразните средства в художествената и нехудожествената комуникация, като
задачата е да се отговори на въпросите каква сила
имат думите, какво можем да изразим с тях и как да
ги използваме. Думите са герои в произведението на
Радой Киров и това създава контекст за наблюдение

върху изразната сила на словото както във всекидневното, така и в литературното общуване. Образът на автора се коментира с опора на въпросите: за
какво и как говори авторът с мен, защо е избрал тази
тема, как авторът превръща думите в герои на своето
произведение, какви важни мисли е споделил по темата, какво мисля аз за думите в речта ни и за онова,
което можем да правим с тяхна помощ. В рамките на
урока продължава работата по съставяне на Речник
на Малкия писател и се подновява работата за създаване на нова или поредна Книга на мъдростта с
пословици по актуални теми и важни авторски послания от прочетените литературни произведения.
ТЕМА №6. КОН И МАГАРЕ, АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ. ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
Представяме входящата диагностика в рамката
на урок за проверка и оценка, за да откроим възможности за използване на изпитния тест не само като
диагностичен инструмент, но и като тренировъчен,
който цели актуализиране на уменията за учене.
Такава постановка на входящата диагностика
отразява промяната в статуса на урока за проверка и
оценка в условията на компетентностен подход. Ролята на този тип урок не се изчерпва с провеждане
на „самостоятелни работи“ за установяване входното
ниво на компетентностите на ученика. Той има пряко отношение и към формирането на ключовата компетентност за учене, както и на самото четене като
ключово умение за работа с текст и информация. Ако
искаме ученикът да се ангажира със своето учене и с
развитието си като читател, то уменията за самоконтрол и самооценяване също подлежат на формиране.
Цели на урока Да се установи входното равнище на читателските компетентности на четвъртокласниците; да се актуализират начините на решаване на задачи за четене с разбиране; да се реши теста
за четене с разбиране самостоятелно и да се усъвършенстват уменията за самоанализ и самооценяване
чрез използване на инструменти за самооценка; да се
определят мерки за корекция на пропуските и подобряване на резултатите.
Очаквани резултати Разпознава жанра. Намира конкретна информация от текста.
Аргументира с примери от текста отговора си
по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано
литературно произведение. Открива значението на
непознати думи и на образни изрази с опора в контекста. Извежда преки заключения.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
Проследява взаимоотношенията между героите
в изучавано произведение.
Интерпретира литературното произведения чрез
пословица, смислово близка до текста.
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Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
Самооценява се с помощта на оценъчни инструменти: Пътечката на четенето; Личицата на читателя и Светофарът на ученето
Светофарът на ученето
Реших
задачата, но
не знам как!

Знам как, но
не мога да
обясня!

става непродуктивна. В този случай е по-добре ученикът да да пропусне задачата и да се върне към
нея на по-късен етап. Докато решава другите задачи,
разбирането може да се проясни и ученикът да намери решение на затруднилата го задача.
Б. Текстов етап. Тестът за изходна диагностика се провежда в рамките на 1 учебен час. Критериите за оценяването му се основават на очакваните
резултати от обучението в 3. клас. Те са представени
заедно с критериите за оценяване в съпоставителна
таблица, дадена в приложение. В сивите последни
редове са включени задачите за самооценка, предложено е точкуване, но учителят ще реши дали да
отчита тези резултати при оценяване на теста. Учениците решават теста в работната тетрадка, където
е предложен инструментариум и за самооценяване:
посочен е максималният брой точки за всяка вярно
решена задача, алгоритъм за пресмятане на общия
бал от теста. На тази основа може да бъде поставена
количествена оценка на постиженията в четенето.
Едновременно с това ученикът разполага в тетрадката с инструменти и за качествено оценяване.
Чрез тях той може да оцени различни аспекти на дейността си – рисунка на емотикон, който показва дали
текстът му е харесал или не, дали тестът го е затруднил или е бил лесен, дали смята, че се е справил или
не се е справил със задачите.
В. Обсъждането и оценяването на резултата се
организира в следтекстовия етап. След като тестът
е решен, учителят дава ключа с верните отговори на
дъската и включва учениците в процедурата за измерване и оценяване на резултатите.
Децата съпоставят верните отговори от дъската
с решенията в тетрадката си и отбелязват неверните
си решения. Като знаят какъв брой точки получават
за всеки верен отговор (точките са записани в цветни кръгчета в самата тетрадка), учениците пресмятат
колко точки общо събират от теста.
Ако не могат да преценят дали са се справили с
конкретна задача, обсъждат решенията си с учителя
или с класа и тогава точкуват резултата си. После пресмятат общия си бал и отразяват резултатите в „пътечката за четене“ в края на работния лист.
Процедурата може да се проведе и поетапно, задача по задача. Например учителят показва отговори на въпросите от първата задача, подчертани със
съответен цвят в текста. Децата съпоставят маркираното в образеца с подчертаното от тях, оценяват
решението и изчисляват колко точки получават – 1,
2, 3 или 4. След това се оценяват задачите с точки в
същия цвят, сумират се и се нанасят в цветното кръгче от пътечката за четене и т.н.
В заключение задачите от теста могат да бъдат
обсъдени с опора на Светофара на ученето, за да
се коментира начинът на решаване на задачите, затрудненията на учениците и възможностите за преодоляването им.

Знам как и
мога!

Възможности за ефективен учебен процес в
интерактивна образователна среда
A. В предтекстовия етап на четенето учителят
напомня на учениците, че пътешественикът чете с
удоволствие дори когато уменията му са подложени на изпитание. Той подканя учениците да си представят като на филм това, което четат. Да проверят
могат ли да разкажат прочетеното на себе си, и чак
след това да пристъпят към решаване на задачите.
На този етап е целесъобразно на учениците да се
предложат карти, които припомнят как се решават
задачите от: 1 затворен и 2 отворен тип, както и
задачата, при която отговорът се подчертава направо в текста.
Карта № 1.
Когато към въпроса са дадени няколко отговора, не бързай да ги четеш.
Първо се опитай да отговориш на въпроса сам,
като си помагаш с текста.
После прочети предложените отговори и провери кой се доближава до твоя. Потърси доказателство в текста и ако намериш, отбележи верния отговор.
Карта № 2.
Когато в задачата има само въпрос, отговорът трябва да съставиш сам.
Прочети въпроса внимателно, за да разбереш
какво да търсиш в текста. Намери в коя част на
текста е даден отговорът или се подразбира.
Обмисли отговора и го запиши.
Предварителният коментар на начина на действие
има стратегически смисъл. Той създава и поддържа у
ученика полезната нагласа да търси какво се казва в
текста, да вижда в текста източник на информация и
да извлича и обработва информация с опора на текста.
Четенето и самостоятелната работа с текста е
процес, в който детето ще изпитва затруднения и колебания, а често ще използва налучкването като компенсаторна стратегия за преодоляване на блокажи в
разбирането. Затова е полезно при изпълнението на
теста или преди началото му учителят да предложи
и модел на поведение в „авариен“ режим. Когато
ученикът е силно затруднен от определена задача и
се фокусира само върху нея, работата по целия тест
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 В случай че децата не могат сами да определят

Обобщението може да се организира по следния
начин: учениците, които не са успели да решат дадена задача, вдигат червен сигнал/карта и искат помощ.
Учениците, които са решили задачата, но не могат да
обяснят как са го направили, вдигат жълта карта. А
онези, които могат – вдигат зелена карта, след което
описват алгоритъма за решаване на съответната задача на децата, нуждаещи се от помощ.
Педагогическото наблюдения от страна на учителя върху обсъждането на резултатите по описаната процедура е изпитан метод за изясняване на причините за трудностите и грешките на учениците. На
тази основа следва съвместно да се обсъдят и предприемат мерки за корекция на грешките и преодоляване на пропуските.
След като класът реши теста, учителят предоставя
ключа с верните отговори на дъската и включва учениците в процедурата за оценяване на резултатите:
 Децата проверяват в цветните кръгчета до всяка
задача, какъв е максималният брой точки, който
се дава за вярно решена задача. Установяват, че за
всяко вярно решено подусловие се получава по 1 т.
 Децата съпоставят верните отговори от дъската с решенията си и изчисляват колко точки получават за всяка задача. До цветното кръгче с
максималния брой точки на задачата в тетрадката записват със същия цвят химикал или молив
колко точки получават. Ако решението не е вярно, чертаят празно кръгче
 После учениците събират всички точки, които са
записали с еднакъв цвят, и нанасят сумата в онова
кръгче от пътечката на четенето, което има същия
цвят. Сумират точките от всички кръгчета в пътечката и записват общия бал в ръчичката

броя точки при задачите с отворен отговор, независимо че имат решенията на дъската, т.е. не могат
да преценят как са се справили, обсъждат решенията си с учителя или с класа и тогава точкуват
 Процедурата може да се проведе и поетапно,
задача по задача. Например учителят показва
отговори на въпросите от първата задача, подчертани със съответен цвят в текста. Децата
съпоставят маркираното в образеца с подчертаното от тях, оценяват решението и изчисляват колко точки получават – 1, 2, 3 или 4. След
това се оценяват задачите с точки в същия цвят,
сумират се и се нанасят в цветното кръгче от пътечката за четене и т.н.
 След това учителят може да предложи на децата скалата за оценяване, по която те сами да поставят оценка за работата си. За тях скалата изглежда като стълбица на успеха, на която трябва
да намерят мястото си (скалата е примерна). В
основата на всяко стъпало са записани интервалите (за децата част от числова редица), в които
може да попадне общият бал на детето, събран
от теста. Ученикът намира мястото му на стълбицата на успеха и дава качествена оценка за
своето представяне, като дорисува съответния
емотикон. В свободния ред в основата на стълбицата може да се запише (по желание).

Не много
добре
5–7

Добре
8 – 10

Много
добре
11 – 13

Отлично
14 – 16

Скалата за приравняване на точките към оценка по шестобалната система е примерна:
Точки
0 – 6 точки
7 – 9 точки
10 – 13 точки
14 – 17 точки
18 – 20 точки

Оценки
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6

Проценти
0 – 30 %
35 – 45 %
50 – 65 %
70 – 85 %
90 – 100 %

Тест 1

Решавайки теста, учениците вече са дали своята предварителна оценка за резултата си, като са
решили последната задача за самооценяване: те са
нарисували личице, което показва дали според тях
са успели да справят със задачата. След като се извърши процедурата за оценяване на теста, учениците съпоставят предварителната си оценка с тази от
стълбицата на успеха и според това дали двете оценки съвпадат, установяват умеят ли обективно да се
самооценяват.
В заключение задачите от теста могат да бъдат
обсъдени с опора на Светофара на ученето, за да се
и коментират начините на решение.

Тест 2

Тест…

Обобщението може да се организира по следния
начин: учениците, които не са успели да решат дадена задача, вдигат червен сигнал/карта и искат помощ.
Учениците, които са решили задачата, но не могат
да обяснят как са го направили, вдигат жълта карта.
А онези, които могат – зелена карта.
Педагогическото наблюдения на учителя върху
обсъждането, при което се осъзнават и обобщават уменията, прилагани за решаване на диагностичните задачи, е добър метод за уточняване на причините за неуспехите на учениците. Това могат да направят и самите
деца, като се приучат да използват индивидуална карта
за самооценка.
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КАРТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ
Очаквани резултати на различни етапи от обучението в 4.
клас. Критерии за оценка.
Показатели за оценяване – за всеки верен отговор, избран
или даден от ученика, се поставя 1т.

Входна диагностика: Кон и
магаре

Изходна диагностика: Още нещо
за палачинките

Зад. №

Точки

Зад. №

Точки

 Илюстрира с примери от текста отговора на въпрос по съдър-

1.
А
Б
В
Г

1
1
1
1

1.
А
Б
В
Г

1
1
1
1

 ВхД. Определя значението на непознати думи и изрази в конте-

2.
А
Б
В
Г

1
1
1
1

2.
А
Б
В
Г

1
1
1
1

3.

2+1+3

4.
А
Б

3
3

жанието на изучавано литературно и фолклорно произведение.
 Ориентира се в съдържанието на текста и подчертава верния отговор в самия текст.
 За всеки верен отговор, избран или даден от ученика, се поставя 1 т..
кста – избира и/или дава верен отговор.
 ИзхД. Отговаря на въпроси с опора на текста.
 За всеки верен отговор, избран или даден от ученика, се поставя 1 т.

 Определя темата на текста, посочва героите и действията им.
 Съпоставя постъпките на героя с нравствените му качества (прави

3.
А
В
4.

1
1
2

 Подчертава поуката и/или прави извод за нея 1 т.
 Избира мъдрост, близка по смисъл до извода или до поуката

5.
В

1

връзката герой – качество – постъпка) и формулира своя извод.
 Прави извод, като свързва постъпките на героя с мотивите за
неговото поведение. Аргументира отговора си с доказателства
от текста (открива в текста думите на разкаяние и ги привежда
като докателство).

от текста.
 За всеки верен отговор, избран или даден от ученика, се поставя 1 т..

5.
7.
6.
9.

 Открива и тълкува посланието в текста: открива въпроса, на
който отговаря текстът и отговор на въпроса в текста.

 Интерпретира, обобщава и оценява текста

 Разпознава вярно жанра на литературното произведение.
 Вх. Д. верен отговор – приказка; Изх. Д. верен отговор – разказ
 Аргументира се: посочва две особености

6.
А

1
1

 Открива художествените средства, използвани от автора (епитети, сравнение, олицетворение, описание, повествовение)
 Верен отговор: няма олицетворение (1 т.) и диалог (1 т.)
Максимален брой точки без допълнителните задачи:

Общо

15

 Съставя кратък писмен отговор на въпрос към текста*
1

 Ученикът преценява адекватно дейността си, като открива къде

1

 Ученикът оценява адекватно резултата си.
 Ако оценката за справяне с теста, дадена от него преди провер-

1

литературни произведения.
 Ученикът получава 1 т., ако е дал оценка, независимо каква.

се затруднява и какво го затруднява (1 т.)
 Ако детето е посочило, че тестът не му е труден, а резултатът
му не е добър, ученикът не може да прецени дали разбира и
какво не разбира.

ката, съвпада с оценката на учителя след проверката на теста, се
поставя 1 т.

2

8.

2

25
1

1+1+1

1
Общо
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8.
Б

1

 Изразява оценъчно отношение към самостоятелно прочетени

Максимален брой с допълнителните задачи

1 (В) + 1 + 2
1 (А) + 1 (Б)

19

30

4. Система на уроците
по извънкласно четене в
модул „Чета още и още“

ност) за обръщане към книгите (спонтанно или с поставена цел) и в способността му да реализира своите цели чрез избор и четене на книги, като прилага
система от придобити знания и умения на практика.
За да се осигури среда за комплексно развитие
на различните аспекти на читателската дейност и
интегриране на читателските компетентности в цялостна дейност, в структурата на урока се разграничават три основни компонента, съотносими със
структурните компоненти на читателската дейност:
 ориентиране в ситуациите на четене и запознаване с нови книги – различни видове и конкретни образци, от достъпния за четене кръг,
както и с нови читателски практики
 овладяване на способи и правила за самостоятелно ориентиране в книгите и сред книгите за
самостоятелен избор и четене на книга във взаимодействие с книжната среда
 мотивирано и самостоятелно практикуване и
усъвършенстване на четенето чрез различни и
целесъобразни стратегии по всички правила на
работа с книгата.
В по-разгърната технологична проекция урокът
може да се представи така:
А. Предтекстов етап. На фокус са дейностите
за ориентиране в ситуацията на четене и планиране на читателска дейност (предчетене). Учениците
разширяват читателския си кръгозор, като се запознават с нови книги, нови теми, жанрове и автори, но
също така развиват уменията си да взаимодействат с
книжна среда, да се ориентират сред книгите и в книгата, като действат с книжното тяло и с елементите на
книгата, да групират книги по определени признаци,
да избират книга по зададени параметри и поставени
задачи, да намират нужната им книга, да представят и
препоръчват книга. Чрез пътечката за четене те могат
да планират сценария за провеждане на урока, както е
описано в разработките на темите за уроците.
Б. Текстов етап. Тя предполага обсъждане на
самостоятелно прочетеното (книга или откъс от
нея) преди този урок, споделяне на впечатления от
прочетенето или на записки от читателския дневник,
самопоставяне на задачи за следващо четене – на
следващ откъс или дочитане на книгата. Общуването
с книгата и споделянето с другите е в центъра: чрез
диалога с другите читатели. Ученикът разгръща диалога, който мислено е водел с героите, с автора, с
книгата, със събеседник. В този именно етап учениците коментират стратегиите си за четене, основанията за читателския си избор, работата си по проектите,
свързани с книгата или с книгите, плановете си за продължаващо четене. Децата имат свободата да изберат
какво и как да споделят, но също така имат правото
да не продължат да четат тази книга, ако тя не им харесва. Ако решението им е в полза на книгата, а нямат
време да я довършат в този период, могат да отложат
дочитането ѝ и да я планират в дневника си.

Ролята на урока по извънкласно четене за формирането на малкия ученик като читател е първостепенна. Чрез него се осигурява интеграцията на
предметните (литературни и социокултурни) с ключовите компетентности (базова грамотност, дигиталномедийна грамотност, умения за учене и др.) и
преноса на формиращите се нови компетентности
на читателя в извънурочната читателска практика
на ученика. Не текстът и книгата сами по себе си, а
именно читателската дейност с книгите и сред книгите е предмет на обучението по извънкласно четене.
Съответно и урокът по извънкласно четене следва
да се разглежда като урок по самостоятелно четене,
което включва както самостоятелен избор на книга,
така и самостоятелна работа с книгата за прилагане
на стратегии за четене и смислообразуване, съответни на характера на четивото и целите на читателя.
Затова глобалната цел на този тип урок е да осигури достъпа и взаимодействието на ученика с такава
книжна среда, в която той може да се учи да прилага
придобити и развиващи се читателски компетентности в саморегулирана читателска дейност съобразно своите читателски интереси и потребности,
като все по-автономно прави избор на книги и стратегии и все по-адекватно и целенасочено конструира
смисъла при четене на книгата насаме, за да постига
значими цели.
В структурно отношение урокът по извънкласно
четене е комбиниран тип урок, тъй като мисията му е
да зададе модел на самостоятелно четене, в рамките
на който ученикът може да практикува и овладява
читателската дейност в нейната цялост и да формира
модела си на автономно читателско поведение.
С оглед на тази мисия се определят основните
цели и постоянните задачи в този тип урок:
 актуализация на читателския опит, разширяване
на читателския кръгозор (с нови книги, жанрове,
теми, автори), създаване на мотивация за четене
и развитие на читателски интереси
 овладяване, прилагане, затвърждаване и обобщаване на читателски знания, умения и компетентности; развитие на умения за работа с
книгата преди, по време и след четенето ù като
основа на самостоятелното четене, обобщаване,
систематизиране и оценяване на резултатите от
читателската и учебната дейност на ученика читател; създаване на привички за редовно и активно четене съобразно външно поставена цел
или по собствена инициатива.
Очакван резултат от обучението по извънкласно четене е появата на читателската самостоятелност, която се проявява в действената мотивация
на читателя (интерес, потребност, отношение, актив-
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В. Следтекстов етап. По своя хакактер тази
фаза е обобщаваща и оценъчна. Тя има задачата да
осигури условия за рефлексиране на читателския опит,
осмисляне на новите знания и умения, свързани с книгата и четенето, и прилагането им извън контролираната
учебна среда. За целта учениците овладяват стратегии
за самоорганизация на четенето чрез водене на читателски дневник (и бележник) и портфолио. Едновременно
с това се стимулират читателските интереси и читателската самостоятелност за продължаващо четене извън
училище чрез препоръчване на книги и на занимания с
книгата в домашна или в друга социална среда.
Тази структура на урока по извънкласно четене
варира в широки граници, като според избора на водещ компонент се пренарежда вариантно. Всеки от
компонентите може да се разгърне в отделен урок –
за препоръчване на книга, за запознаване с нова книга (жанр, автор, тема, вид издание) или за самостоятелно четене – разглеждане на книга. Чрез всички
тях обаче се цели увеличаване на продължителността
на извънурочното самостоятелно четене на ученика,
създаването на привичка за непрекъснато четене.
Когато в часа се работи върху предварително
прочетена от ученика книга или откъс от нея, урокът често се определя като урок за обсъждане на
самостоятелно прочетена книга. В него, разбира се,
има място и за препоръка на нова книга, за представяне и разглеждане на нови книги, за избор на книга,
за запознаване с нова книга (тема, автор, жанр), но
акцентът е върху четенето до урока и обсъждането
на самостоятелно прочетеното. С оглед на това воденето на читателски дневник също е приоритет, тъй
като приучва ученика да чете и да размишлява върху
това, което чете, съответно и да има какво да споделя
за прочетеното в процеса на обсъждането.
Затова всички уроци по извънкласно четене в
четвърти клас изискват организация на предварително самостоятелно четене от ученика, а урокът
създава среда, осигурява време и място, дейности и
взаимодействия, чрез които да се обменят резултатите и да се регулира индиректно, а при нужда и да се
коригира моделът на самостоятелно четене.
В помощ на планирането на урока учителят
може да използва следните инструменти:
Учебната тетрадка, в която са поместени картите на читателя пътешественик. Чрез тях може да
се определят читателските компетентности, които
ще се формират, и целите на урока да се формулират
на език, достъпен за разбиране от децата.
За създаване на интерес към темата и съдържанието на книгите, които ще се обсъждат, учителят
може да създаде мотивационен контекст на четенето, като използва Културния празничен календар на
читателя. Още в 3. клас децата съставят Календар
с празниците, които могат да се отбележат с четене,
като с помощта на учителя свързват тематиката на
четивото с различни празнични традиции.

В 4. клас Културният празничен календар на
читателя е заложен като отделен трети модул в читанката „Чета, общувам, празнувам“. Подборът и
подредбата на четивата в него следват хронологията
на Културния празничен календар на обществото и
така се определя програмата за празниците на четенето в класната стая. На тази основа учениците участват в съставянето на Празничния календар на класа,
когато започват работа с третия модул в читанката
(виж таблицата с Културния празничен календар и
описаната методика за създаването му в раздела от
книгата за учителя за работа с трети модул).
За създаване на интерес към авторите на книгите,
към самите книги и към създаването на книги от децата,
учителят може да планира работа с множество ресурси,
предложени в читанката или достъпни в интернет:
 Електронни визитки на автори в е-читанк@т@,
кратки визитки на автори и книги в хартиената
читанка и електронен Лексикон на читателя,
който съдържа с интервюта с автори на произведения от читанката. В нея всяка книга се
представя в контекта на творчеството на автора и/или с кратка анотация, която позволява на
ученика да се ориентира в съдържанието на произведението и да възприеме откъса от него като
част от цялото. За да провокира интереса към
произведението, учителят може да използва тази
анотация, когато поставя задачата за намиране и
прочитане на книгата или за предварително четене на откъса, поместен в читанката.
 Произведения и книги на авторите от читанката,
достъпни в електронен формат в различни дигитални библиотеки в мрежата. Достъпът до такива ресурси е означен със знака +@, добавен към
заглавията, планирани за четене в Календара на
читателя. Повечето книги и/или откъси от тях,
предвидени за извънкласно четене са достъпни
за дигитално четене в онлайн библиотеки като:
„Моята библиотека“, „Литературен свят“, „Словото“, „Литернет“, „Знам.бг“, или на сайта на
самата книга, ако такъв е създаден от нейния автор. Учителят може да препоръча самостоятелно
намиране, преглеждане, проучване и четене на
електорнни книги или на части от тях както на целия клас, така и на групи или на отделни ученици.
В допълнение към това може да насочи екипите,
представящи автори и книги в урока, да използват
информация в сайтове, представени в техните визитки. Ако целта е не да се упражнят уменията за
търсене и намиране на препоръчана книга, а да се
прочете самата книга, учителят може да предостави линк или QR-код към книгата, за да улесни намирането ѝ в интернет от по-неопитните ученици.
 В урока могат да бъдат използвани електронни
книжки за авторите или книгите им, подготвени
от групата презентатори или от други деца от
класа, изготвени с приложението за създаване
на книги и библиотеки, предлагано за свободно
ползване в облака на онлайн платформата за съз-
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даване на книги https://www.ourboox.com/books/.
Примерни книжки сме показали и предложили и
ние в част от методическите разработки по темите от читанката и в електронните ресурсикъм тях.
 Инструментът за планиране на урока, с който
самите деца могата да участват в планиране на
урока, е Пътечката на четене, предложена в
читанката към всеки урок по извънкласно четене.
Всяко представяне на книжка завършва с пътечка
за четене, която предоставя свобода за избор на
дейности, съобразно с предпочитанията и интересите на читателя. Тя да се прилага във всички
компоненти на урока като инструмент за избор и
планиране на дейности от самите учениците. Начинът за работа с нея е описан в примерните разработки на уроците, които следват.

−
−

−
−
−

−
−
−

− прави връзка между отделен епизод и цялостния
текст

− открива в текста описания на външен вид на герои и на обстановка

− ориентира се в комуникативноречевата ситу-

ация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?), отразена в текста и по аналогия с нея – в комунивнолитературната ситуация на четене
− разграничава автор от негов герой
− открива посланието на текста
− интерпретира литературни произведения, като
се включва в групова и екипна дейност чрез игрови и сценични форми за работа по проекти,
свързани с творческо четене и писане
− пише съчинение по преживяно, по аналогия с
произведение на автора.
Възможности за ефективен учебен процес в
интерактивна образователна среда:
А. Предтекстов етап. Предварителната подготовка за урока започва седмица по-рано, в урока по литературно четене на разказа „Грижи за невидимото“. В
заключителния компонент на урока учителят поставя
задачи на класа. Всеки ученик може да направи личен
избор – да подготви за представяне своя читателски
дневник, да прочете самостоятелно откъса от романа
„Сърце“ в читанката и да отрази впечатленията си в
читателския дневник, да съчини кратък текст за вълнуващ момент от първия учебен ден или за интересна
случка от първите две седмици на учебната година, за
да се се включи в откриването на новия читателски сезон на пътешествениците в Книжен свят.
Учителят също следва да се подготви да влезе в ролята на автор, като напише своето съчинение
по преживяното през първия учебен ден, и в ролята
на библиотекар, като подготви изложба с книгите от
списъка за лятното четене, съставен в края на 3. клас.
Препоръчително е текстовете на децата и на учителя
да се подготвят и в електронен вариант, за да може да
се използват като материал за създаване на електронна книга още в урока по извънкласно четене
В началото на урока учениците проучват Пътечката на четене, предложена в читанката и изнесена
от учителя на дъската. По етикетите в стъпките от
пътечката си припомнят правилата на познатите дейност: как се води дневник, как се решава тест, който
съдържа въпроси с предложени отговори за избор;
как се играе на питаници в Облака на въпросите с
отворен отговор. Откриват в пътечката стъпката с
новата за тях дейност и правят предположения защо
и как може да се пише Писателски дневник. После
се обсъжда кои други дейности могат да се включват
в пътечките за уроците по извънкласно четене. Така
се припомнят проектите от 3. клас, които децата ще
продължат да развиват в 4. клас.
Според стъпките в пътечката в урока първи взимат думата децата, подготвили за представяне читателските си дневници. След споделеното по тях

ТЕМА №7 СЪРЦЕ. ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН
УЧЕНИК, ЕДМОНДО ДИ АМИЧЕС
Цел и задачи:
да се обобобщят и рефлексират резултатите от
ваканционното четене и да се оценят постиженията на всички четящи деца
да се актуализират и рефлексират модели на читателска дейност и взаимодействие за самонасочено и групово четене и учене в подкрепяща
книжна среда
да се разшири кръгозорът на читателите с представяне на нова книга и да се създаде ориентация към автора като събеседник
да се мотивират учениците да продължат работата си по литературните проекти от 3. клас и да
се обсъдят насоките за тяхното развитие
да се организира работата по проектите, като
се оформят работните групи и се планират дейността и отговорностите на всеки участник. Класът да се интегрира като читателска общност,
като сформира „Книжен клуб“, в който децата
взаимно се ценят като читатели, събеседници и
популяризатори на книгата и четенето.
Очаквани резултати
изразява предпочитания към художествени книги, прочетени самостоятелно
ориентира се в оформлението на книгата, в съдържанието и частите на текста с опора на илюстрацията, заглавието и подзаглавията
разбира връзката между темата и заглавието на
текста
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учениците могат заедно с учителя да разгледат дигиталната библиотека на страницата „Забавното четене“
в Българския детски портал „Аз, детето“ http://www.
az-deteto.bg/knigi/biblioteka.html, да регистрират колективен акаунт (ако още не са го направили) да отбележат в Електронния дневник кои книги от библиотеката на сайта вече са прочели, да публикуват кратка
анотация или отзив за прочетена книга във форума.
Учителят дава старт на новия читателски сезон в
Малкото голямо четене на класа, като привлича вниманието на ученците с интерактивния плакат, посветен на събитието и достъпен на:
https://edu.glogster.com/glog/reading-is-travelling5c5e647f1b7ea/327ed2kwmgc
В плаката са включени атрактивни видеоклипове,
които са достъпни в мрежата. Децата могат да ги гледат със задачата да открият какво могат да направят
книгите за своите читатели – къде могат да ни отведат,
какво можем да преживеем, когато четем.
След обсъждане на тези въпроси учениците откриват в читанката модула „Чета още и още“, прочитат мотивационното стихче от стихотворението на
Леда Милева „Другари“, което е представено като
гатанка, свързват го с гатанката, прочетена от титула
на първия модул „Чета, уча, играя“ и съставят устен
отговор на въпроса какво дават книгите „другари“
на своите читатели. Отговорът на въпроса се конкретизира при разглеждане на картинната карта от
титулната страница с маршрутите за пътешествия в
този модул на Книжен свят, откриват и проследяват пътечките за пътешествия с четене, проследяват
заглавията на книгите, с които ще се запознаят през
годината, откриват имената на авторите им в библиотечния рафт с книги, свързват заглавия и автори, ако
вече познават някои от книгите.
Предтекстовата работа завършва със споделяне
на прочетеното за новата книга от учениците, които
са избрали тази задача. Учителят им дава думата, за да
отговорят на въпроса по какво написаното в книгата
прилича на дневник и как според тях се пише такъв
дневник. При възможност книгата се намира в онлайн
библиотеката „Моята библиотека“ и децата се ориентират в структурата на съдържанието и заглавията на
частите. Намират мястото на откъсите, поместени в
читанката и се връщат в читанката, за да ги прочетат.
Б. Текстов етап. Четенето може да се разпредели между три групи, които четат за себе си една от
частите на откъса, в т.ч. и анотацията с историята за
създаването на книгата. След това един от членовете
представя накратко на останалите онова, което е разбрал след прочита на своята част. Коментира се защо
задачата на третата група е най-трудна (описанието на
децата от тази част трудно може да се представи накратко, тъй като съдържа информация за множество
герои със специфични портретни характеристики).
Затова тази част се чете повторно от целия клас със
задача да се открие кои герои са изобразени на илюс-

трацията, като се свързва външният вид на героите с
описанията на децата, дадени в текста.
Обобщава се как трябва да се чете описателен
текст, ако искаме да си представим героите като живи.
Децата описват другарче от класа така, че то да бъде
разпознато от слушателите, без да посочват името
му. Коментира се как трябва да описваме герой, за да
бъде той разпознаваем за читателя.
Работата продължава в учебната тетрадка, стр. 52,
в която децата решават задачи, свързани с характеристиката на героя. После обобщават как може да
се създаде герой с определен характер. Във връзка с
обсъждане на решенията им могат да се представят
читателските карти от стр. 6 на учебната тетрадка –
Добрите книги заслужават добри читатели, да се
избере карта или комбинация от карти, които могат да
са в помощ при описанието на герой или при характеристиката на герой от прочетено произведение.
В заключение на този етап учениците коментират
как се пише роман дневник и как децата от класа могат да станат автори и литературни герои в такъв роман. След като се обобщи моделът на писане на роман
дневник, учениците могат да пристъпят към обсъждане на колективния нов проект, по който ще работят
Писателски дневник.
В. Следтекстов етап. Учителят представя идеята
за писането на училищен роман и средствата, чрез които той може да бъде създаван. Децата избират кои от
текстовете, написани от тях по лични „училищни“ преживявания, да публикуват и кой текст да стане първи
епизод от общия роман. Така по примера на героя от
романа „Сърце“, учениците започват да водят колективен дневник за училищните си преживявания с цел да
оформят написаното като Училищен роман за последната година от живота на класа в началното училище.
Началото в писането на романа се отбелязва символично с отваряне на нова електронна книжка на сайта
„Нашите книги“. Текстът и илюстрацията се качват в
електронната форма на сайта за страниране на книгата и
първият епизод на романа вече е готов. Ако децата не са
подготвили текстове и рисунки, те могат заедно с учителя да напишат първото изречение от първата глава на
книгата, по която ще продължат да работята.
Накрая учениците решават как да участват в
проектите, по които искат да продължат да работят.
Разпределят задачите, свързани с водене на литературен вестник и съставяне на детската енциклопедия
Книжен свят, като се включват в творческите екипи, подготвящи новини за рубриките на вестника или
страници от енциклопедията, които представят автор,
книга или герой енциклопедията.
ТЕМА № 13 ПУК, ВАЛЕРИ ПЕТРОВ
Цели и задачи:
− учениците да си изградят представа за творчеството на Валери Петров и да се стимулира инте-
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„среща“ на читателите с автора и книгата му може да
се планира, като се използва предложената пътечка в
читанката (в реда на стъпките с етикетите на дейности
те за изпълнение) или децата сами да съставят пътечка, като изберат какви и кои дейности да изпълняват и
да ги подредят по стъпки в свой вариант на пътечка.
Този начин на работа с пътечката е изключително
важен за интегриране на предметните компетентности
на ученика с ключовите компетентности, тъй като създава възможности заедно с читателските компетентности да се развиват уменията за учене (поставяне на
цели, планиране на дейност, оценка на резултатите),
социални и организационни умения, уменията за решаването на проблеми и за сътрудничеството, за инициативността и предприемачеството като качества, за
културната осъзнатост и себеизразяването,
В заключителния компонент на урока учениците
ще се върнат отново към пътечката, за да обобщят
какво и как са направили, докъде са стигнали в това
пътешествие, как биха променили пътечката, за да
бъде срещата с автора още по-интересна, как оценяват себе си като пътешественици в книжния свят на
автора, какъв е за тях светът на автора.
А. Предтекстов етап. Пътечката в читанката
включва следните стъпки (плочки) – Читателски
дневник, Тест по четене, Питаници, Книжен театър, Афиш, Изложба.
За да участва целият клас в този сценарий за разходка в Книжен свят, трябва всички или повечето
деца предварително да са прочели откъса или книгата,
да са отразили впечатленията си в читателските дневници, да са подготвени да отговарят на въпросите към
текста и да ги разиграват като Тест или Питаници, да
са готови да правят драматизация или инсценировка
на откъса в Книжния театър, да съставят афиш за
представлението и изложба с книги или илюстрации
по произведения на автора.
Пътечката е проходима за всички и в случай че
екипът застъпници е подготвен с презентации по
стъпките на пътечката, тя може да стане водач в тази
разходка. И, разбира се, сценарият е изпълним, ако в
ролята на аниматор влезе учителят.
След като се уточняват параметрите на готовност, по желание на класа или при необходимост пътечката може да се промени с добавяне или замяна на
стъпки в нея.
Принципно може да се добавят стъпките с етикети на следните дейности:
− Книжен свят (подготвка на детска енциклопедия със странички на герои и автори – в случая да се подготви страничка за представяне на
героите или автора в детската енциклопедия)
− Литературен вестник (издаване на електронен
вестник на класа с различни рубрики – в случая
книгата може да се представи в рубриката Пътешественици в Книжен свят или да се направи репортаж за рубриката Новини от Книжен

ресът им като читатели към личността на твореца и творческия му почерк – да се активизират
ориентациите им към автора като събеседник, с
който искат да общуват, да избират книга и автор за самостоятелно четене, да планират и осъществяват четенето на книгата
− да обогатяват личната и класната е-библиотека
с книжна визитка за автора, изработена с електронни средства, да направят електронен блог
− да четат творчески, като интерпретират текста
с различни стратегии: режисьорски, актьорски,
илюстраторски, писателски, читателски (виж
сценария по-долу).
Очаквани резултати
− споделя впечатления от изучавани или самостоятелно прочетени цялостни произведения
− открива олицетворение в художествен текст
− разпознава диалог в художествен текст
− сравнява случки и герои в литературни произведения
− открива посланието на текста, аргументира отговора си по даден въпрос
− изгражда си представа за автора чрез негови
по-известни произведения
− познава съдържанието на значими произведения на
фолклора, на класическата и съвременната литература за деца, включени в учебното съдържание
− интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения, като участва в екипна дейност
чрез игрови и сценични форми.
Електронни ресурси:
Трейлър към пълнометражния рисуван филм
"Пук", създаден по приказката В. Петров. https://
www.youtube.com/watch?v=5eHGWDggTKk
Електронен плакат за автора, представящ личността и творчеството му с включени ресурси – видео с изказване на автора, видео с трейлъра на рисувания филм, видео с изпълнение на песен от мюзикъл по
книгата, видео с детско театрално представления по
книгата: https://edu.glogster.com/glog/blank-horizontalglog/3722flneqci
Възможности за ефективен учебен процес в
интерактивна образователна среда
Сценарият за работа с книгата разгръща общуването по веригата: автор – герой – читател. Общуването
започва с представяне личността на автора и завършва
с описание на образа на самия автор (творческия портрет) с цел превръщането му в събеседник на читателя
и негов спътник в пътешествията му из Книжен свят.
Според предварителната подготовка на класа и на
групата застъпници (презентатори) на книгата и автора (по сценария на проекта Малкото голямо четене),
урокът може да се организира в различна рамка. Тя се
определя от децата с помощта на Пътечката на четенето. Тя се намира на страниците с темите по извънкласно четене и предлага списък с проектни, игрови
и учебни дейности за изпълнение в урока. Урочната
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свят, в който да се съобщи за представлението
по книгата, изнесено в Книжен театър на класа
− Дигитална библиотека (събиране на колекция
от електронни книжки, създадени от децата на
класа – в този урок децата могат да изготвят
електронна книжка визитка на автора с любими
негови стихотворения и творчески портрет)
− Писателски дневник (водене на рубриката Измислици – премислици в личния си дневник в литературния вестник или с цел създаване на сборник на класа с писмени творби (да напишат свое
продължение на историята, в случая – епизод от
морското приключение на Лили и Хрили).
От значение в предтекстовия компонент на конкретния урок са и следните стъпки:
− Споделяне на впечатления за прочетеното чрез
устно изказване на учениците или чрез четене на
записките от читателските дневници. Припомняне на изучените стихотворенията на Валери
Петров: „Ах, колко е хубаво“ и „Приятел пръв“
(те може да се предложат за четене от предварително подготвена електронна книжка или да се
включат в такава книжка заедно с визитката на
автора в края на урока). Дописване на стихче на
автора при решаване на първата задача от темата в учебната тетрадка, стр. 53
− Представяне на автора чрез презентация от застъпниците на книгата му или чрез електронния
плакат и визитката му в читанката. Съставяне на
словесни портрети на героите от читателите, които са прочели книгата или откъса предварително.
Б. Текстов етап. Четене, обсъждане, дописване и инсцениране на откъса от читанката. Стъпките
могат да бъдат следните:
− Представяне на откъса в Книжния театър
чрез изразително четене от „застъпниците“ или
чрез видеофрагмент от детското представление,
включено в блога (електронния плакат)
− Четене чрез проблемно-тематичен анализ на текста от позиция на читател, последователно изпълняващ ролите на сценарист и режисьор.
Читателят сценарист трябва да реши кои части
от текста ще използва за сценария и как ще ги трансформира като части на сценария. Първата стъпка
при този прочит е да се разграничат частите с монолог и с диалог, описанията от повествованията в
текста, речта на автора от речта на героите. Сценаристът трябва да прецени защо му е нужна дадена
част, дали ще използва информацията от нея в готов вид, или ще трансформира тази част от текста
по подходящ начин. По описанията в художествения
текст могат да се създават декори, костюми за персонажите, звукови картини. С опора на повествованието могат да се определят действията на героите
и редът на сцените. Книжният театър обаче е на
първо място театър на словото, затова приоритет в
него има словесното действие. Ето защо част от описанията могат да се трансформират като реплики на

героите или в сценария да се добавят нови герои –
герои на словото, които изпълняват на сцената словесни действия, с които влизат в диалог с публиката.
В конкретния случай може да се добави като
герой Хорът на четците, а репликите на героя да
се определят, като се отделят монологичните части
с повествования и описанията – повествованието с
предисторията от началото на текста, описанието на
морето, описанието на Хрили, края на епизода, както и речта на автора. Сценаристът решава кои части
от текста да се запазят или да се трансформират и
на кого да се възложи словесното им изпълнение.
Всички те могат да станат реплики в Хорът на четците. Но част от тях може да се трансформира и в
реч на героите: в репликите на Лили може да влезе
описанието на морето, а описанието на Хрили може
да стане негова.
Следва режисьорският прочит, който има задачата да определи кои са най-важните характеристики
на героите и кои са най-важните моменти от епизода
и как те да бъдат представени на сцена. Вниманието
следва да се насочи към портретната и речевата характеристика на героите, към разкриване на отношенията между тях и начините, по които те са разкрити
в текста. На тази основа се коментира как това може
да се представи на сцената и кое е главното послание
на текста – какво зрителите трябва да разберат.
 Изучаващо четене чрез образен анализ е с цел
децата да заемат позицията на читател актьор,
който чете, за да се превъплъти в образа на
героя, който ще изиграе. Въпросите, които ръководят актьорското четене, са свързани с интерпретацията на образите: Какво прави героят,
защо го прави, какво казва и какво си мисли, какво чувства и какво иска да постигне, как се държи с другите? Как аз ще представя всяко негово действие на сцената, как ще предам чрез реч
(тон, глас, интанация…) неговите мисли, чувства, отношения и намерения? Въпросите може
да се запишат в Карта за актьорско четене,
по която децата да обсъждат своето виждане
за героя и за ролята, която искат да изпълнят.
В помощ на „актьрорската работа“ са задачите
за съставяне на визитки на героите в учебната
тетрадка, стр. 53.
 В заключение се сформират няколко „трупи“,
подготвящи представление по откъса. Групите
разпределят ролите на актьори и режисьор, правят „репетиция на маса“, теглят жребий коя група
да покаже своята версия на представление на сцената. След като групата изпълни своите задачи
на сцената, децата разиграват пресконференция
за театралното събитие и изпълняват нови роли:
на публика, която приветства трупата, на репортери и критици, които пишат за представлението
за Литературен вестник, на журналисти, които
правят интервюта с актьорите или с публиката.
В. В следтекстовия етап може да се работи по

148

други проекти – съставяне на е-книжка за автора, на
е-страница от енциклопедия Книжен свят или от Литературен вестник, собствено продължение на историята, съставена в рубриката Измислици премислици,
в отговор на въпроса от последната задача в учебната
тетрадка: Ще станат ли Лили и Хрили приятели.
В заключение се гласува за включване на книгата
в библиотека Златни книги на детството. Проектът, по който децата работят и в предходните учебни
години, може да се обвърже и с участието на класа в иницитивата на сайта Детски книги за избор на
най-добрата детска книга, на която се връчва наградата „Бисерче вълшебно“ е първата награда в България, чието жури са самите деца. (виж регламента за
участие на сайта https://www.biserche.com/).

театър на класа), 3 теми за начален преговор и 1
тема за годишен преговор. Материалът по темите за
трите обобщителни урока е разположен на последните страници на всеки модул в читанката и тетрадката, а за преговорните уроци – в началото и в края на
читанката.

5.1. Уроци за интеграция на
литературни и читателски
компетентностите и
обобщаване на
читателския опит

За ученика краят на всеки раздел от читанката
е край на поредното пътешествие с четене. С всяко
следващо пътешествие читателят натрупва нов опит
и нови компетентности. Основната цел на тези уроци е ученикът да осъзнае тази промяна като значим
момент в читателско си развитие, да систематизира
наученото и да го приложи в самостоятелната читателска практика по начин, който обновява качествено читателската му дейност.
Постигането на тази цел изисква заемане от ученика на рефлексивна позиция спрямо собствената
му дейност и спрямо постиженията му като читател.
Затова отправна точка в провеждането на уроците
за обобщение е връщането към началото на всяко
пътешествие за оценка на изминатия път. Работата
с двете карти на читателя – на уменията и на пътешествието, помага на учениците да си припомнят и
да коментират изминатия път в Книжен свят, какви
умения са формирали в хода на пътешествието, какви цели са си поставяли и оценяват дали и доколко
са ги постигнали.
Първо се разглежда и обсъжда картинната карта
на пътешествието, разположена на титулната страница на съответния модул. По нея се проследяват
пътечките на четенето и се коментира стъпка по
стъпка какво се е случвало на пътешествениците в
Книжен свят. Споделянето на „спомени“, впечатления и преживявания от „срещите“ с герои, автори,
книги, е ценен опит, който повишава самочувствието
на читателя.

5. Урок за обобщение и
преговор в началното
литературно обучение

Компетентностният подход осъществява комуникативната ориентация на литературното обучение на дейностна основа. В този контекст урокът
за обобщение и систематизация еволюира в урок
за обобщаване, систематизиране и рефлексиране на
познавателния, литературния и читателския опит на
ученика. Традиционната формула на урока: „Да си
припомним какво научихме за… (т.е. да възпроизведем)“ се трансформира в „Да използваме наученото, за да играем, учим и общуваме като читатели…“
Затова в читанката и в учебната тетрадка учебният
материал по темите за обобщение и преговор се композира в две основни рубрики:
 Да общуваме като читатели за онова, което
научихме (теми за обобщителни уроци по модулите в читанката)
 Какво знам, мога и ценя (обичам) в четенето
(обобщителни теми в края на модулите, заложени в учебната тетрадка и в темата за годишния
преговор, поместена в читанката).
Чрез задачите и дейностите, предложени в тези
рубрики, ученикът задълбочава компетентностите,
които е усвоил през учебната година (при годишния
преговор, учебния раздел или по-обща тема от раздела).
Очакваният резултат от тези уроци е комплексен: по-добра интеграция на читателския опит
и на Аз-образа на читателя, обобщаване и „огъвкавяване“ на стратегиите за четене и учене, самооценяване и повишаване на мотивацията и готовността
за пренос на компетентностите и на стратегиите за
учене в самостоятелното четене.
В годишното разпределение по литература са
предвидени 4 обобщителни теми в края на четирите
модула (последната е заложена като урок по извънкласно четене – Празник на четенето в Книжния

За да оценят и обобщят качествената промяна
в уменията си да пътешестват с четене, учениците
следва да се насочат към картите в учебната тетрадка
по четене, за да оценят и отбележат в тях уменията,
които вече владеят, и онези, които трябва да усъвършенстват, стр. 7, 23, 35, 51.
Описвайки какво вече може, читателят обобщава
както опита си в четенето и ученето, така и представата си за себе си като читател. В съпоставителната таблица по-долу представяме системата целеви
умения, върху които се работи по всеки модул.
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I модул. Знам и мога

II модул. Знам и мога

III модул. Знам и мога

IV модул. Знам и мога

 Да определям темата  Да назовавам автор  Да различавам и съ-  Да искам и да правя
на текста по заглавие и
ключови думи
 Да задавам въпроси
към заглавие и текст и
да предполагам какво
ще чета
 Да различавам и разбирам думите на автора
и монолога на героя в
текста
 Да различавам и разбирам думите на автора
и диалога на героите в
текста
 Да откривам олицетворението и да осмислям
защо се използва
 Да различавам реалното от фантастичното в
легендата
 Да отговарям на въпросите какво се случва и
как се случва според
повествованието
 Да отговарям на въпроса как изглежда нещо
или някой според описанието в текст
 Да давам примери за
добро и зло от прочетеното и да избирам
пословица, близка по
смисъл до текста
 Да влизам в ролята на
малък писател и да измислям заедно с автора

и заглавие на творба,
както и други негови
творби
 Да откривам олицетворения, епитети, сравнения в текст и да осмислям тяхната употреба
от автора на творбата
 Да разбирам защо героите постъпват по един
или друг начин и кой
герой какъв е
 Да разбирам отношенията между героите и
отношението на автора
към тях.
 Да разпознавам описанието и повествованието в текст и да осмислям целта на тяхната
употреба от автора на
текста
 Да откривам важните
думи, да разбирам мислите на героите и на
автора
 Да чета и рецитирам изразително стихотворения от български автори
 Да изразявам и защитавам мнение, като подбирам информация и
примери от текста
 Да намират сходни
теми и герои в приказки на различни народи
и автори
 Да препрочитам текста,
за да го разбера и да
проверя какво съм разбрал

поставям художествен
и нехудожествен текст,
които имат обща тема
 Да търся информация
от различни източници
по тема на проект, да я
систематизирам и представям
 Да разбирам непознати
думи с опора в текста
и да проверявам значението им в речник
 Да съставям план и да
разказвам по план за
прочетеното
 Да намирам прилики и
разлики между два текста и да ги изказвам
 Да намират сходни
теми, герои, обичаи и
празници в творби на
различни народи
 Да чета от книга и от
екран при търсене на
информация или за
удоволствие, да задавам въпроси и формулирам отговори
 Да участвам в подготовката на празници на
четенето и в общи проекти с други деца
 Да съпоставям творби
на различни изкуства,
да пресъздавам прочетеното с различни изкуства
 Да назовавам произведения,
посветени
на България и родния
език, празниците и обичаите

Следваща стъпка в уроците за обобщаване и
преговор е прилагането на тези умения в ситуациите и дейностите, планирани по темите за обобщение. Дизайнът на страниците с материал по темите
е лесно разпознаваем, тъй като дейностите са структурирани в повтарящи се блокове със задачи в двете
тематични рубрики:

препоръка за четене на
книжка и автор
 Да търся в библиотека
или в интернет информация или книга с определена цел
 Да правя представяне
на любим автор или
любима книга пред
други читатели
 Да размишлявам за
книгата преди и след
прочита ѝ
 Да тълкувам илюстрацията като авторска
творба на художника
 Да си правя книжки и
да участвам в празници
на четенето в Книжен
театър
 Да съставям кръстословици, викторини
и тестове за прочетени
книги
 Да изразявам предпочитание и да пиша
отзив за книга, да я
обсъждам с други читатели
 Да чета художествени
книги, детски енциклопедии и списания, да
правя справка в речници
 Да си водя читателски
дневник, портфолио и/
или личен (писателски)
дневник

Задачите в рубриката на читанката организират представянето на продукти и оценка на резултати от колективната работа по основните проекти на класа:
− съставяне на книжки с избрани от децата текстове и книги по проекта Библиотека Златни
страници (книги)
− страници от Литературен вестник на класа с
тематично организирани материали
− интернет страници с електронна библиотека и
електронни книжки
− създадени материали от учениците, събрани в
читателското портфолио и читателския дневник
на учениците.

1. Да общуваме като читатели за онова,
което прочетохме и научихме (в читанката).
Приоритет в читанката имат задачите, свързани
с проектните дейности, осъществявани групово или
индивидуално през продължителен период от време.
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готвят презентация пред класа по план: описват
корицата – заглавие и илюстрация, представят
заглавията от съдържанието, коментират вида
на текстовете и какво може да се прави с тяхна
помощ – кои от тях могат да се разказват или
да се четат по роли, да се рецитират или да се
играят на сцена, с четенето на кои могат да разплачат или да вдъхнат смелост, да подобрят настроението или да удивят.
Групите изслушват представянето на проектите, сравняват списъците със заглавия за златните
книжки, отделят повтарящите се заглавия. С избраните учениците оформят сборник Златна книжка на
класа. Оценяването е проектно. Всяко дете може да
оцени своето участие, но също и да получи оценка от
групата за приноса му при създаване на общия продукт според критериите, възприети от групата – (не)
проявил лична отговорност в работата, (не)участвал
активно при подбор на съдържание, оформление на
корица, илюстриране, презентиране, изпълнение на
индивидуални задачи (списък със заглавия и мъдри
мисли от прочетеното, страница от читателски дневник за любима книга с илюстрация по нея), създаване на портфолио и прочие.
Друга основна задача, свързана с проектни
дейности, е работата по проект Литературен детски вестник, стартирал в 3. клас. Той се подновява
в урока по извънкласно четене на романа на Джани Родари „Джелсомино в страната на лъжците“. В
контекста на анализа на произведението децата си
припомнят как се прави детски вестник. Тогава се
уточняват както екипите, които ще работят по различните рубрики, така и периодичността, в която
вестникът може да се издава в хартиен (като стенвестник, информационен лист или брошурка) или в
електронен вариант. Рубриките се определят според
акцентите във всеки модул и обобщителния урок по
него, и принципно се обвързват с останалите проекти, по които класът работи. Идеята е при списването
на вестника децата да съставят и събират материали, които после могат да използват за създаване на
книгите за електронната библиотека на класа: енциклопедиите Книжен свят (с визитки на герои, автори, книги), Празничен календар (с художествени и
нехудожествени текстове, представящи традициите,
обичаите и културното многообразие), Тайните на
малкия писател – речник с определения на основни
понятия, които децата сами съставят, както и сборника Измислици премислици с текстове, написани от
децата в отговор на творческите предизвикателства
на Малкия писател към тях като автори.
Последният тип задачи в обобщителните уроци са свързани с обсъждането на индивидуалните
проекти за съставяне на читателско портфолио, за
водене на читателски дневник, а в 4. клас – и на „писателски“ дневник. Чрез работа с тези форми проектът осигурява рамка, в която ученикът текущо може
да рефлексира опита си в отговор на въпросите: Ка-

Първата задача при всички обобщителни теми
е свързана с етап от реализацията на груповия проект „Златните книги“ на децата от класа (или на
детството). Децата влизат в ролята на съставители на
тематични сборници, като в хода на работата обобщават резултатите от изучаването на произведенията в съответния модул, преглеждат картата на титулната страница на модула, проследяват пътечките на
четенето и въз основа на тази актуализация събират
материал за оформянето на книжките от златната
листа на класа.
 Децата разглеждат корици на 3 книжки, върху
които са указани жанрове, изучавани в „пътешествието“ по съответния раздел. Задачата е да
подготвят подобни книжки с изучавани текстове от читанката (Избройте заглавия на стихотворения, приказки и басни, които изучихме
и можем да включим в отделните книжки.
Добавете към всяка книжка заглавия на любими текстове от предишни читанки или от
самостоятелно прочетени книги). Всеки ученик съставя индивидуален списък със заглавия
(по памет или чрез прелистване и припомняне
на съдържанието на раздела в читанката), после
го допълва с нови заглавия, предложени от други деца. Накрая се оформя общ групов списък
и се отчита индивидуалния принос на всеки при
подбора на текстовете и оформлението на корицата (кой е предложил най-дълъг списък без погрешно избрани заглавия, най-интересна идея за
илюстрация). Групите сравняват проектите си и
определят група водач.
 Децата избират от трите групови предложения
най-интересните текстове, оформят проект за
нов сборник – златна книжка на групата и под-
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държанието на прочетеното и доказват, че разбират
както въпросите, така и посланията на текстовете
от съответния раздел на читанката; съставят свои
въпроси, взаимно си ги задават и взаимно оценяват
разбирането и аргументацията си.

къв читател съм аз? Каква е моята история на читател? Какви са моите успехи в четенето? Добре
ли чета: като другите, по-добре от другите, позле от другите? Какво знам, мога и ценя в четенето? Кои читатели от класа приличат на мен, а на
кого искам да приличам аз? С кого искам да споделя написаното в моя читателски дневник? и т.н.
Материал за обобщение и оценка на резултатите от работата по проекта осигуряват страничките
за самооценка на читателя в учебната тетрадка и читателския дневник, шаблони за които са достъпни в
електронната платформа.

Ключови са въпросите с дискусионен характер, които предполагат свързване на информация
от текста с жизнения опит на детето, съпоставяне
на гледна точка от коментиран текст със собствена
гледна точка по значим проблем. Междучитателската дискусия по тях се организира в няколко етапа.
Децата първо прочитат въпросите и отбелязват на
кои от тях могат да отговорят самостоятелно и аргументирано, След това се играе на Питаници. Децата
взаимно си задават въпросите, представят свои решения, изслушват отговорите на другите, за да разберат какво те мисля по въпросите, на които сами не
са могли да отговорят. При търсене на отговор учениците работят с читанката като със справочник –
прелистват я, за да намерят текста, източник на нужната им информация, синтезират информацията и
така подготвят изказването си по темата и в отговор
на поставен въпрос.
За читателя тези дискусии са полезни в два плана: тренират се уменията да се разбира и размишлява
над прочетеното (като се конкретизира, обобщава,
дава се пример, анализира, сравнява, оценява); стимулира се интересът към литературата и четенето.
От друга страна, по броя отметнати въпроси и отговори ученикът може да съпостави с останалите своята осведоменост и опитност, да провери какви следи
е оставило прочетеното и как се справя с прилагане
на четенето за решаване на познавателни и комуникативни задачи в автентични ситуации на общуване.

2. Какво знам, мога и ценя в четенето (учебната тетрадка)
Работата по последната задача в обобщителните
уроци от учебника продължава в учебната тетрадка,
която предоставя на ученика инструменти за оценяване, самооценяване, проследяване на напредъка в
четенето и ученето. Всяко ново пътешествие на читателя започва със самооценка по картата с уменията и планиране на своя път и своите цели, а в края на
пътешествието той оценява постигнатото и набелязва нови цели.
Основа за обобщението и систематизацията на
читателския опит обаче са читателските игри на питаници, детективи и бърканици, предложени на страниците Какво знам, мога и ценя след пътешествие
в учебната тетрадка.
Питаници В облака на въпросите е игра за развитие на интерпретативни – литературни и комуникативни, компетентности. В нея учениците общуват,
играейки по теми от изучавани произведения: самостоятелно отговарят на ключови въпроси по съ-
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Играта В облака на въпросите може да има и
съревнователен характер, ако се играе по групи.
След като разграничат въпросите, на които могат
или не могат да отговорят, учениците се събират по
групи, за да обменят мнения и решения и всеки да
се подготви за отговор на всички въпроси от играта. После разиграват междугрупови питаници. Въпросите предварително се изписват на гърба на картончета във формата на облачета. Член на първата
група тегли въпрос и получава 1 т. за правилен отговор, ако другите групи няма какво да добавят или
да оспорят. Същият участник тегли следващ въпрос
и посочва участник от противниковата група, който
да му отговори. Групите се изреждат до изчерпване
на въпросите. Накрая се отчитат груповият резултат
(общият брой точки, събран от групата) и приносът
на всеки за груповия успех.
Детективи по следите на прочетеното е игра,
чрез която се систематизират литературни знания и
опит и едновременно с това се развива компетентност за учене. Детективите допълват изречения от
изучени произведения, разпознават текста, назовават заглавието и името на автора му, търсят прилики
и разлики между различни произведения, задават си
въпроси и съставят загадки по опорни думи от изучените произведения.
Играта Бърканица в приказките изисква учениците да открият и поправят грешките в заглавия на
текстове, книжки, имена на автори, както и объркания ред на книгите в библиотеката и да ги подредят
по азбучен ред (интерактивна задача в е-читанката).
В тази категория игри отнасяме и задачите за измислици и премислици по теми, герои, мотиви от познати приказки и създаването на нови по аналогия с тях.
Читателските игри от обобщителните уроци могат да се прилагат във всички останали уроци, като
особено полезни те могат да бъдат в предтекстовите
и следтекстовите компоненти на работата с литературното произведение, като осигуряват възможности за мотивация и за обобщения и оценка в заключителните етапи на урока.
Тук е мястото да вметнем, че последните уроци
от втори и трети модул в читанката също придобиват
черти на обобщителни уроци поради специфичното
място и време на провеждане.
Заради подготовката за външното оценяване
в края на 4. клас, което обичайно се организира от
МОН в началото на май, т.е. месец преди края на
учебната година, предвиждаме изходната диагностика да се проведе в края на април, непосредствено след обобщителния урок по втори модул „Чета,
вълнувам се, обичам“. На свой ред, обобщителният
урок по трети модул (Тема № 115) влиза в цикъла на
преговорните уроци и предхожда годишния преговор (Тема № 116, последна в читанката). Оставащите
след тях теми и уроци продължават тази линия, като
акцент върху ценностните ориентации на ученика,

свързани националната идентичност, с отношението
към родния език, книгата и четенето (теми № 117 –
Роден край, Калина Малина, № 118 – „Слънцето и
книгата“, Е. Багряна, № 119 – Празник на четенето: книги за ваканцията) и мотивацията за продължаващо четене и през ваканцията.
За да се подкрепи и насърчи самостоятелното
четене на ученика, в тетрадката за 4. клас са добавени карти с опорни алгоритми за четене на текстове и
за водене на диалог с герой и автор, за работа с научнопопулярен текст и подготовка на презентация.
Когато представя своето читателско портфолио или
дневника си, ученикът може да коментира и работата
си с тези карти от гледна точка на начина, по който
си помага с тях в четенето, ученето и играта.

5.2. Урок по литература за
годишен преговор

ТЕМА № 116, СТР. 142 ОТ УЧЕБНИКА
При компетентностноориентираното литературно обучение преговорните уроци също се проектират на дейностна основа – с ориентация не само към
очакваните резултати и постиженията, но и с оглед
интегрирането на читателските компетентности и
преноса им в самостоятелната читателска практика.
Затова в нашите читанки за 1. – 4. клас темата на
преговорните уроци визира комплексния характер
на читателските компетентности и предполага отговор от ученика на въпроса, валиден за всички обобщителни уроци: „Какво знам, мога и ценя в четенето
в края на четвърти клас“.
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Очакваните резултати са детайлно описани в
предложеното примерно годишно разпределение, затова тук ще се съсредоточим върху задачите.
Чрез първия вид задачи ученикът се потапя в
ситуация, която изисква от него да се ориентира в
книжна среда и в оформлението на книгите. Решаването на тези задачи актуализира онези страни на
читателската дейност, онези знания и умения, които
читателят прилага, когато прави самостоятелен избор на книга в книжна среда
За да решат първата задача – подреждане на
книги в библиотека, учениците прилагат знанията си
за жанровата принадлежност на изучени произведения, свързват заглавията с жанра и групират текстовете въз основа на техния жанр. Задачата проверява
умението да се търси и намира текст или книга по
зададени признаци, което е съществена характеристика на читателската култура.
Втората и третата задачa учениците решават, като свързват заглавия и автори на произведения, класифицират произведенията според техните
особености като фолклорни или литературни, ориентират се в културното многообразие, разпознават
традиции и култури, като ги свързват с изучавани
приказки (арменска, еврейска, ромска, българска)
от различни народи/народности. От друга страна,
съпоставяйки различни по жанр произведения, от
различни култури и от различни автори, учениците
откриват сходства между тях, определят темите им,
изразяват личните си предпочитания.
При четвърта и петата задача учениците прилагат знания за конкретни книги, четени и обсъждани в уроците по извънкласно четене, за да свържат
заглавията с имената на авторите, които са запомнили, да определят кои от тях не са български автори за
деца, да разпознаят класиците на българската детска
литература по техните снимки.
Задачите на следващата страница проверяват
компетентности, изискващи:
− разпознаване и интерпретиране на пословица и
послание на текст
− умения да се правят сравнения и характеристики
на герои от изучени произведения, като се прави
връзка между действията, мотивите, речта и качествата им
− прилагането на различни стратегии за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст: да
се намират факти, да се прави извод и обобщение,
да се оценява съдържанието и формата.
Ако в урока се осигури възможност за писмено
решаване на задачите от учебника, те могат да бъдат
използвани и за диагностични цели.
В този случай учителят следва да предостави на
учениците разпечатано копие на двете страници с
учебния материал от читанката и допълнителен работен лист, на който да се решават задачите с отворен отговор

Ето защо сценарият за годишния преговор се
разгръща в логиката на урок за систематизация и
обобщение на знанията и предполага решаване на
учебно-практически задачи в ситуации на четене,
общуване и учене. Учебният материал включва задачи по трите глобални теми от учебната програма:
Литературни и фолклорни текстове, Особености
на художествения текст и Културна осъзнатост
(Читателска култура), разработени съобразно планираните цели в областите на компетенции и очакваните резултати в края на 4. клас.
От друга страна, компетентностноориентираните задачи са подбрани и подредени така, че с тяхна
помощ да се моделират основните типове взаимодействия на читателя в самостоятелната му читателска практика – взаимодействие с книгите в книжна
среда, с различни цели и видове текст, с различни
стратегии за четене с разбиране и за общуване с
читателите по повод на прочетеното. Така едновременно с актуализацията и систематизацията на читателския опит се стимулира рефлексията на ученика
върху собствената му читателска дейност и самоконтрол в различни ситуации на четене.
Целта на този тип уроци е:
− да се систематизира познавателния, литературния и читателския опит на учениците в областта
на литературата и литературното четене
− да се обобщят знанията и уменията им
− да се интегрират литературните и читателските им компетентности, като се прилагат едновременно при решаване на практически задачи,
близки до тези, с които читателят трябва да се
справя в самостоятелната си читателската практика извън училище.
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та година, предвиждаме изходната диагностика да се
проведе в края на април, непосредствено след обобщителния урок по втори модул „Чета, вълнувам се,
обичам“, стр 82. На свой ред, обобщителният урок
по трети модул (Тема № 115, стр. 110) влиза в цикъла на преговорните уроци и предхожда годишния
преговор (Тема № 116, последна по ред в читанката).
Оставащите теми и уроци продължават тази линия,
като поставят на фокус ценностните ориентации на
ученика, свързани с националната идентичност, с отношението към родния език, към книгата и четенето
(теми № 117 – „Роден край“, Калина Малина, № 118 –
Слънцето и книгата, Елисавета Багряна, № 119 –
Празник на четенето: книги за ваканцията и повишаване на мотивацията за редовно самостоятелно
четене през ваканцията, както и общуване по повод
прочетеното.
Тук ще очертаем само основните акценти в урока Празник на четенето: книги за ваканцията, който се провежда през последната учебна седмица, непосредствено преди ваканцията, и с който завършва
литературното обучение на читателя в началния етап
на образование.
При тази форма на организация всеки ученик
решава задачите от читанката самостоятелно в писмен вид, като за целта използва съответен на условията на задачата начин на действие – свързване със
стрелки, отбелязване на верен отговор, номериране,
подчертаване на отговор в текст, даване на кратък
писмен отговор. Специално внимание се отделя на
задачите със свободен отговор, които се решават на
допълнителния работен лист. Обсъждането им започва, след като ученикът е фиксирал своя писмен
отговор и той не подлежи на корекция.
Желателно е също така в този етап от урока да
се обсъдят резултатите и постиженията на теста за
външно оценяване, за да се определят посоките, в
които всеки ученик трябва да продължи работата си
за развитието на литературните и читателските компетентности. Стъпка в тази посока е и провеждането
на заключителния обобщително-преговорен урок –
„Празник на четенето“, в който децата празнуват не
само края на учебната година и началното училище,
но и постиженията си като читатели.

ТЕМА № 119. ПРАЗНИК НА ЧЕТЕНЕТО:
КНИГИ ЗА ВАКАНЦИЯТА
Целта на урока е:
− да се насърчи и подкрепи положителното отношение на детето към четенето, да се създаде мотивация за продължаващо самостоятелно четене
извън училище и за самоорганизация на читателската практика
− да се оценят позитивно постиженията на всеки, за
да се повиши самочувствието на ученика като читател и увереността в собствените му възможности.
Разработката и провеждането на урока се основават на активните и интерактивните методи за
интерпретация чрез творческо четене и общуване, в
т.ч. със средства на други изкуства, проектно учене и
работа с читателското портфолио като метод на формиращо оценяване.
Насоки за създаване на образователна среда
За успешното провеждане на празника предварително трябва да се подготвят:
− изложба с книгите, създадени от децата и публикувани в електронната библиотека на класа
− програма за представлението в Книжния театър на класа и програма за провеждане на читателска конференция по изучавани и самостоятелно прочетени книги.
Тъй като в учебната тетрадка (стр. 49) е даден
примерен сценарий за провеждане на читателската
конференция, ще отделим внимание на другите задачи в урока, свързани с представяне на продуктите от
проектната дейност на учениците, техните читателски
постижения и творчески изяви. Стъпките са следните:

5.3. Урок за обобщение и
интеграция на Аз-образа
на читателя

Последните уроци от втори и трети модул в
читанката също придобиват черти на обобщителни
уроци поради специфичното място и време на провеждане.
Заради подготовката за външното оценяване в
края на 4. клас, което обичайно се организира от МОН
в началото на май, т.е. месец преди края на учебна-
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1. Представя се афишът на Книжния театър, в
който е отразена програмата за празника. Тя е резултат от предварително обсъждане на идеите и избор на
дейности, направени в рамките на възможностите за
изпълнение на игрови и сценични форми на работа.
Децата съставят програмата, като правят своя
избор между следните основни дейности:
− Парад на любими герои – всеки казва загадка
за любим герой, която е подготвил и когато героят бива разпознат, авторът на загадката става
актьор, влиза в ролята на героя и от негово име
предлага на децата идеи как да прекарат лятната
си ваканция
− Парад на златните книги на детството – като
парад може да се организира финалният кръг
от проекта Малкото голямо четене в класната
стая. Прави се окончателната класация на книгите, които трябва да прочете всеки четвъртокласник. Първите пет, избрани от повечето деца,
влизат в почетния списък на детските книги и
биват препоръчани за четене на всички деца от
класа и на техните родители
− Парад на читателите – включва изпитания и
състезания с гатанки и викторини за Книжен
свят (всеки представя с четене, рецитиране или
разказване откъс от любимо произведение, без
да назовава заглавието му, а публиката трябва
да го разпознае). Маратон на четенето – децата избират да прочетат любими произведения
на верижка, като си предават щафетата след договорен сигнал от учителя (например: на всяка
минута).
Читателски
игри – учителят предлага на всич−
ки да полетят на крилете на книгите и да направят панорамна обиколка на любимите места по
картите на Книжен свят, да изиграят отново,
заедно и за последно през тази година игрите,
които обичат.
2. Публично се представят и оценяват постиженията на учениците в четенето, за да се утвърди самочувствието им на умели читатели. Децата представят
своите читателски портфолиа, разглеждат и оценяват портфолиата на другите читатели от класа. При
оценката си те следва да отчетат както структурата на
портфолиото, така и критериите за пълнота, подреденост и начин на водене, възприети от класа в началото
на годината. За целта дейността на ученика се организира в ситуации, които моделират процеса на създаване на читателско портфолио в трите му части – Моят
читателски свят, Моята история (биография) на
читател, Моите успехи като читател.
Междучитателското общуване се осъществява с
опора на материали от различните раздели на портфолиото и по теми, които имат ключова роля при самоосъзнаване на децата като читатели.
а) Кои сме ние, читателите? (Моят читателски свят)

В процеса на общуване децата представят себе
си като читатели и общуват като такива, като обсъждат защо и как, какво и колко четат, къде и кога четат, колко често четат в свободното си време, дали и
с кого обсъждат прочетеното, посещават ли (има ли)
библиотека, по чия препоръка избират книги за четене, как според тях се справят с четенето, какво обичат или не обичат да четат, какво искат да променят в
четенето си, кой е техният пример за добър читател.
Всеки прави своя словесен портрет на читател,
а съпоставката на отговорите на различните ученици разкрива сходства и различия в читателските
предпочитания и практики (Разбери кои други деца
от класа четат и харесват книгите, които и ти харесваш. Какъв е твоят приятел по четене?). В резултат
на това се оформят различни читателски групи и се
очертава цялостният облик на читателския клас. Децата могат да направят „читателско“ дърво на класа
(Кои сме ние, читателите), като поставят снимките
си в разклонения за всяка от групите със сходен читателски профил.
б)	
Каква е нашата история на читатели?
(Моята история на читател)
Участвайки в обсъждане на читателските биографии, ученикът се учи не само да разговаря с другите за книгите и четенето, а да проследява, контролира и планира собственото си читателско развитие.
Акцентите са няколко:
− проследява се промяната в постижението на читателските цели през трите пътешествия с четене
на класа. Коментира се защо и как, кога и къде е
практикувано четенето, обобщава се представата за ролята на четенето – чета, за да играя; чета,
за да уча нови неща; чета, да участвам в приключения, за да се чувствам добре, за да общувам,
мечтая и откривам
− проследява се как се разширява територията на
четенето, като се сравняват и свързват картите с
изминатия път и многообразието на произведенията, прочетени и оценени от децата; съставя
се новата карта за лятно пътешествие с четене
− по картите за оценка на уменията се проследява как читателите са умножили своите умения
за четене, какво ново са научили като читатели,
какви нови цели са си поставили и как оценяват
постижението си
− учениците споделят как ги е променило четенето
и как то е сплотило класа като читателска общност.
в) Какви са нашите успехи в четенето?
(Моите успехи като читател)
Децата разглеждат материалите от учебната тетрадка и читателските си дневници. От тях избират
най-ярките доказателства за своите постижения и успехи, решават кои съкровища (продукти от творчески дейности) да съхранят в личната си ракла на успеха. Обсъждат се образци от изпълнени читателски
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задачи, проекти, презентации, самоделните книжки
от джобната библиотека, личния читателски дневник
и т.н. Накрая се оценява кой най-добре се е справил
със задачата да събере и да представи своето портфолио.
3. Заключителният етап в урока има задачата
да насърчи инициативността, читателската активност и читателската самостоятелност в практикуване
на четенето и писането през ваканцията. Учениците
се мотивират за ваканционно четене, като планират
време, книги и срещи за споделяне на извънкласните
си и извънучилищни занимания с четене. Обсъжда се
и начинът на водене на дневника, за да се приведе в
съответствие с нарасналите потребности и възможности на читателя.
Ваканционната програма се изработва с помощта на познатия работен лист с алгоритъм за планиране на лятното четене:
1. Кои любими произведения от читанката искам
да прочета отново през ваканцията
2. Кои книжки, препоръчани в уроците по извънкласно четене, искам да дочета
3. Кои нови книжки на любимите ми автори от читанката искам да намеря и прочета
4. Кои нови книжки, препоръчани ми от моите приятели, учители и родители, искам да прочета
5. Къде и как мога да намеря нови и интересни автори и книжки за четене, които да прочета.
 №
1.
2.
3.
4.
5.

Автор

Заглавие на книжка

За всяка точка от плана читателят може да състави отделна таблица, във всеки личен проект за лятно
четене ще има сходни избори и части от списъка с
книги на класа, но при всички случаи крайният резултат ще бъде различен и индивидуално значим за
всяко дете. Това ще подкрепи мотивацията му да изпълни летния си читателски проект, но също така ще
поддържа интереса към общуването с другите читатели в читателската група, с която избира да продължи четенето и през лятото.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
РАЗДЕЛ: Литературно обучение

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
През учебната       /       година
Училище: 
Изготвил: 
Град: 
Утвърждавам: 
Директор: 
УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

(45%)

НЗ

50

УРОЦИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ, ЗА ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕГОВОР

(45%)

ЗО

49

УРОЦИ ЗА ДИАГНОСТИКА

(3%)

Д

3

УРОЦИ ПО ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ

(7%)

ИЧ

17

 Годишен хорариум: 119 часа.
 Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет във ІV клас: 238 часа.
 Препоръчително разпределение на часовете: за нови знания 45% – 50 урока. За затвърдяване на новите
знания и за обобщение и преговор (3+4 урока) – 45% – 49 урока общо.
 Извънкласно четене 7% – 17 урока; за диагностика на входното и на изходното ниво 3% – 3 урока.
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№

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

ПЪРВИ МОДУЛ: Чета, уча, играя
1

2

3

ІХ
1

ЗО
Звънче
Георги Струмски
Стр. 8 – учебник
Стр. 4 –
уч. тетрадка

 Определя темата на художест-  Работа с текст и книга:

ЗО
Отново
на училище
Михаил Лъкат
ник
Стр. 9 – учебник
Стр. 7 –
уч. тетрадка

 Разпознава разказа като жанр.  Сюжетен и образен
анализ на разказ.
 Ориентира се в последователността на епизодите и съот-  Съпоставка на разказ
нася заглавие към конкретен
епизод.
 Коментира постъпките на героите.
 Отговаря и задава въпроси по
съдържанието.
 Коментира въпросите и стратегиите за отговор.
 Отразява и споделя впечатленията си от прочетеното.
 Определя изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения.
 Изразява предпочитания към
художествени текстове, прочетени самостоятелно.

и стихотворение с
обща тема.
 Игровизация: читателски игри с текста
 Интерпретация на литературна творба.
 Обсъждане на читателски дневници и
оценяване чрез читателско портфолио.
 Проектноориентирано учене, групова и
самостоятелна работа.

ЗО
Грижи за неви
димото
Кратки приказ
ки за досънуване
Зорница Христова
Стр. 10 – учебник
Стр. 8 –
уч. тетрадка

 Разграничава

 Съпоставка на тексто- 21.09.

вена творба.

 Разпознава

стихотворението
като жанр. Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
 Разграничава повторение,
сравнение, епитети и осмисля тяхната употреба в художествената реч.
 Доказва, че разбира текста,
като чете изразително и отговаря на въпроси към текста.
 Разграничава и съпоставя
художествен с нехудожествен текст.

художествен
от нехудожествен текст, художествено описание от повествование в текста.
 Разграничава литературен герой от автор.
 Ориентира се в комуникативноречева ситуация при писмено общуване.
 Свързва темата със заглавието на текста. Определя пряко и преносно значение на
думата. Открива сравнение и
епитет в изучавано произведение.
 Съчинява текст или отделен
епизод по избор: по преживяна случка, по въпрос, по зададената тема, по аналогия.
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– разглеждане структурата на читанката
и учебната тетрадка
– образен анализ и
интерпретация на
стихотворение
– моделиране на речево изказване при
общуване и отговор
на въпрос
– игровизация чрез
читателските игри
– анкета и самооценка
на читателя.

ве – сходства и различия между приказка и
разказ от даден автор.
 Работа с текст: интерпретация чрез изразително четене, илюстриране и творческо
писане.
 Проектноориентирано учене.
 Самостоятелна работа с текста.
 Работа с рефлексивен
дневник (портфолио) –
читателски, писателски, учебен.

Ден на мира

№

Уч.
седм.

4

2

5

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

НЗ
Златна есен
Младен Исаев
Гатанки
Асен Разцветников
Стр. 11 –
учебник
Стр. 9 –
уч. тетрадка

 Познава произведения, пос-  Работа с Лексикон на

Бунтът на
думите
Радой Киров
Стр. 12 – учебник
Стр. 10 –
уч. тетрадка

 Ориентира се в случката в  Словесно-образен 26.09.

ветени на България, българския народ и българския език.
Назовава авторите им и други
техни произведения.
 Определя изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения.
 Открива описания на обстановка и пейзаж в художествен
текст. Разграничава епитет от
прилагателно име. Открива
сравнението в изучавано произведение.
 Определя и употребява думи
в пряко и преносно значение
съобразно конкретна речева
ситуация.
 Разграничава стихотворна от
нестихотворна реч.
 Отгатва и съставя фолклорни
и литературни гатанки.
изучаваното литературно или
фолклорно
произведение.
Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
 Разграничава художествено
описание от повествование.
 Разграничава народна и авторова приказка.
 Открива нравствени ценности в пословици.
 Чете с разбиране, осъзнато и
изразително. Определя изречението, с което се изразяват
чувства, като възклицателно.
Разпознава подбудителните
изречения за заповед, молба,
съвет, забрана.
 Разпознава в речта думи с
противоположно
значение
(антоними).
 Съставя писмен текст по зададена тема, употребява видове
изречения в съответствие с
комуникативната ситуация.
 Участва в игрови сценични
форми за интерпретация на
творбата.
 Писмен отговор на въпрос с
използване на информация от
художествен и нехудожествен текст.
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читателя.

 Работа с текст – извличане на информация за езикови и
литературни факти от
различни текстове.
 Съпоставителен анализ на текстове в стихотворна форма.
 Словесно рисуване,
илюстриране и изразително четене.
 Литературно творчество – съставяне на
гатанки.
 Работа по проект
Речникът на Малкия
писател

анализ на разказ и
творческа интерпретация чрез илюстриране и драматизиране.
 Творческо четене с
досъчиняване на продължение.
 Динамично четене –
търсещо, подборно,
изразително, с промяна на скоростта.
 Оценка на четивната
техника и качествата
на четенето.
 Анализ на речева ситуация и моделиране
на изказване.
 Проектно учене: четене и създаване на
Речник на Малкия
писател, Книгата на
мъдростта; Гората
(стената) на словото,
Дървото на думите
(или въпросите).

Европейски
ден на езиците

№
6

7

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

ВхД
(уч. тетрадка,
стр. 5)
Какво знам и
мога в края на
трети клас?
Кон и магаре
Ангел Каралийчев

 Намира конкретна информа-  Самостоятелно чете-

ИЧ
Сърце. Днев
никът на един
ученик
Едмондо де
Амичис
Стр. 112 –
учебник
Стр. 52 –
уч. тетрадка

 Ориентира се в оформление-  Четене на книга:

ция в текст.

 Илюстрира с примери от

текста отговор на въпрос,
свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
 Открива значението на непознати думи и на изрази с опора в контекста.
 Интерпретира и обобщава
информация и идеи.
 Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Съпоставя
техните постъпки и нравствени качества.
 Интерпретира литературното
произведение чрез пословица, смислово близка до текста.
 Самооценява се по зададени
критерии.
то на книгата – корици, страници, илюстрации.
 Ориентира се в съдържанието
и частите на текста с опора на
илюстрацията, заглавието и
подзаглавията. Разбира връзката между темата и заглавието на текста. Прави връзка
между епизода и цялостния
текст на произведението.
 Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
 Открива посланието на текста. Доказва, че е разбрал
смисъла на прочетеното чрез
изразително четене на художествен текст.
 Съчинява текст:
–
отговор на въпрос по съдържанието на изучавано
литературно или фолклорно
произведение
– по аналогия, по картина от
художник.

161

не с разбиране и работа с текста.
 Тестово критерийно
оценяване на четенето с разбиране.
 Самооценяване с инструментите Личицата на читателя,
Светофарът на ученето и Пътечката
на четенето.
 Формиращо оценяване.
 Обсъждане на резултатите.

– съотнасяне на текст
и илюстрация
– ориентиране в
съдържанието по
подзаглавията
– самостоятелно
четене и записване
на впечатления в
читателски дневник
– дискутиране.
 Работа по проекти –
 стартиране на колективен проект за
писане на училищен
роман с герои деца
от класа и истории от
класната стая.
 Представяне на книгата (и на жанра роман) в енциклопедия
Книжен свят.

Бележки/
Коментари

№
8

9

Уч.
седм.

Тема

ІХ -Х НЗ (диалог)
3
Славей
Николай Райнов
Стр. 13 –
учебник
Стр. 11 –
уч. тетрадка

Майчина любов
Корейска приказка
преразказана от
Со Йънг Ким
Стр. 14

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

 Разпознава диалог в худо-  Сюжетен и образен 01.10
жествен текст.

 Извлича информация за ези-

кови и литературни факти от
различни текстове.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст.
 Открива епитети и изброявания.
 Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст.
 Разграничава литературен герой от автор. Открива връзката между текста и неговото
заглавие. Определя посланието на текста.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини и аргументира предпочитанията си.
 Чете с разбиране, по роли и
изразително текста на изучаваното произведение, участва
в драматизация на диалога
между героите.

анализ на приказка,
речева характеристика на героите.
на
 Интерпретация
приказка чрез изразително четене, словесно рисуване, музикално илюстриране,
разказване и драматизация.
 Съпоставително изучаване на приказка,
басня, гатанка.
 Работа по проект
Речник на Малкия
писател.
 Творчески експеримент – трансформация на приказка в
басня, на художествено описание в гатанка за герой.

 Разграничава художествено-  Сюжетен и образен
то описание от повествованието в художествен текст.
 Открива логически акценти
в художествения текст. Открива взаимовръзката между епизодите в развитието
на действието в изучаваното
произведение.
 Открива връзките между мотивите и действията на героите.
 Сравнява случки и герои в
литературни и/или фолклорни произведения на различни
култури.
 Назовава различни видове
общуване – езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно.
 Разграничава народна от авторова приказка. Открива
посланието на текста. Аргументира отговора си на
въпрос, свързан със съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
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анализ на приказка.

 Съпоставително изу-

чаване на приказки
на различни народи с
обща тема.
на
 Интерпретация
приказка чрез изразително четене, словесно рисуване, илюстриране, разказване и
драматизация.
 Работа по проект
Измислици премислици – творческо съчиняване на приказка
по аналогия с чужда
приказка.
 Работа с тълковен и
енциклопедичен речник.
 Взаимно оценяване и
самооценяване.

Ден на музиката и поезията

№

Уч.
седм.

10

11

12

Х
4

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

Урокът на На
страдин Ходжа
Турска народна
приказка
Стр. 15
Торбата с ше
гите
Сава Попов
Стр. 15

 Разбира връзката между те-  Съпоставителен ана- 5.10

НЗ
Богатство и
сиромашия
Турска народна
приказка
Богатите хора
Жанет Орфану
Стр. 16 –
учебник
Стр. 12 –
уч. тетрадка

 Свързва темата със заглавие-  Образен,

Момчето
милиардер
Дейвид Уолямс
Стр. 17

 Разпознава диалог в худо-  Образен,

мата и заглавието на текста.

 Сравнява случки и герои, от-

крива връзките между мотивите и действията на героите.
 Разпознава и употребява в
речта думи с противоположно
значение (антоними).
 Аргументира отговора си на въпрос по съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
 Разпознава диалог в художествен текст. Различава графически пряка от непряка реч.
 Доказва, че е разбрал смисъла
на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст.

то на текста.
 Задава въпроси и коментира
отговори по съдържанието
на изучаваното литературно
или фолклорно произведение,
сравнява случки и герои.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
 Проследява развитието на
взаимоотношенията между
героите. Открива връзките
между мотивите и действията
им, между постъпките и нравствените им качества.
 Разпознава в речта думи с
противоположно
значение
(антоним).
 Свързва посланието на текста
с нравствени ценности, открити в пословиците.
жествен текст.
 Открива връзките между мотивите и действията на героите.
 Открива посланието на текста.
 Отговаря и задава въпроси по
съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение, сравнява
случки и герои.
 Познава и използва правилно
сложни думи в речта си.
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лиз между две приказки.
 Интерпретация чрез
ролево четене, изразително четене, творческо преразказване
от името на герой и
със смяна на ролите
на героите.
 Работа по проект
Книжен театър.
 Участие в проекти:
– Книжен свят: представяне на герои от
фолклора на различни етноси
– Книгата на мъдростта
– Самооценяване.
проблемно-тематичен и съпоставителен анализ.
 Интерпретация на
тек
ста чрез четене
по роли, изразително четене, разказ от
името на герой, драматизиране.
 Участие в проект:
Книгата на мъдростта
 Измислици премислици: съчиняване на
приказка по пословица
или по словесна опора
(двойка думи с противоположно значение).
 Проверка, взаимно
оценяване и самооценяване.
проблемно-тематичен и съпоставителен анализ.
 Интерпретация на текста чрез четене по
роли, изразително четене, разказ от името
на герой. Творческо
досъчиняване на епизод или на диалог.
Книжен
 Проект
свят.
 Водене на читателски
дневник, самооценяване.

Ден на учителя
6.10
Ден на усмивката

7 – 13.10

№
13

14

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

ИЧ
Пук
Валери Петров
Стр. 114 –
учебник
Стр. 53 –
уч. тетрадка

 Познава

произведения на
фолклора, на класическата и
съвременната литература за
деца, включени в учебното
съдържание.
 Сравнява случки и герои в литературни и/или фолклорни
произведения.
 Свързва постъпките на героите с мотивите за поведението
им. Аргументира отговора на
въпрос по съдържанието на
художествен и нехудожествен текст.
 Открива олицетворение, разпознава диалог в художествен
текст, открива посланието на
текста.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Изгражда си представа за
автора чрез негови значими
произведения.
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна
дейност на игрови и сценични
форми.

 Образен и сюжетен

НЗ
(олицетворение)
Лисица и грозде
Лафонтен
Стр. 18

 Разпознава

 Сюжетен и образен

баснята като
жанр, в който се осмиват човешки недостатъци и в който
поуката е изказана ясно.
 Разграничава художествен от
нехудожествен текст, художественото описание от повествование, разпознава описание на външен вид на герой
и на обстановка, осмисля ролята на олицетворението.
 Открива връзките между мотивите и действията на героите.
 Разпознава диалог, като графически разграничава пряка
от непряка реч.
 Чете правилно и с подходяща
интонация басни на различни
народи. Определя поуката в
тях.
 Извлича информация за езикови и литературни факти от различни текстове. Аргументира
отговора си на въпрос, свързан
със съдържанието на художествен и/или нехудожествен
текст.
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анализ на текст.

 Интерпретации чрез

изразително четене,
словесно рисуване,
инсцениране, водене
на дневник.
 Работа по проекти:
– Енциклопедия Книжен свят – представяне на автор,
книга, герои
– Библиотека Златни книги на детството.
 Книжен театър в
класната стая
 Измислици премислици – творческо съчинение на продължение по словесна
или визуална опора
във връзка с изучавано литературно или
фолклорно произведение.

анализ на басня

 Съпоставителен ана-

лиз на басни в стихотворна и нестихотворна реч.
 Интерпретация на текста на литературни
произведения
чрез
участие в екипна дейност, в игрови и сценични форми, чрез
разказ от името на
герой в баснята.
 Работа по проект:
Речник на Малкия
писател.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

15

5

16

17

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

НЗ
Слънцето и
вятърът
Лафонтен
Стр. 18 –
учебник
Стр. 13 –
уч. тетрадка

 Открива логически акценти в  Съпоставително изу-

НЗ
Ако цветовете
бяха сиви
Йордан Радичков
Стр. 20
Стр. 14 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между тема-  Самостоятелна рабо-

Ако цветовете
бяха сиви
Йордан Радичков
Утро
Петя Дубарова
Стр. 21

 Познава различни произве-  Съпоставителен ана-

художествен текст, осмисля
условния му характер.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Познава различни произведения на фолклора, на класическата и съвременната литература за деца, включени в
учебното съдържание.
 Сравнява случки и герои в литературни и/или фолклорни
произведения.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни народи.
та и заглавието на творбата.

чаване на басни от
различни автори, на
басня и приказка.
на
 Илюстриране
текст, създаване на
електронна книжка с
басни.
 Работа по проект
Книжен свят: представяне на автор баснописец.

та с текста.

 Открива олицетворение, опи-  Образен, сюжетен и
сания на външен вид на герои,
на обстановка, на пейзаж в художествен текст. Разграничава художествено описание от
повествование.
взаимовръзката
 Открива
между епизодите в развитието на действието, свързва постъпките на героя с мотивите
за поведението му.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Открива посланието на текста.
 Разграничава народна от авторова приказка.
 Аргументира отговора си на въпрос по съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
дения на фолклора, на класическата и съвременната литература за деца, включени в
учебното съдържание.
 Аргументира предпочитанията си към герои, случки, епизоди и автори.
 Изгражда си представа за
автора чрез негови значими
произведения.
 Съставя писмен текст с
помощ
та на словесна или
визуална опора във връзка с
изучавано литературно или
фолклорно произведение.
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проблемно-тематичен анализ.
на
 Интерпретация
текста чрез словесно
рисуване, илюстриране, изразително четене, разказ от името
на герой.
 Работа по проекти:
 Измислици премислици – творческо досъчиняване на епизод
или на диалог, съчиняване на описание.
 Водене на читателски
и/или на писателски
дневник.
 Читателски клуб.

лиз на приказка и
стихотворение,
на
народна и авторова
приказка, от един автор или от различни
автори.
 Работа по проекти:
– викторини в Книжен свят
– Книжен свят –
създаване на странички на герой и на
автор от изучени
произведения.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

18

6

19

20

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

НЗ
Игри без иг
рачки и други
закачки
Петър Чухов
Стр. 22 –
учебник

 Открива връзката между те-  Сюжетен и образен

Игри без иг
рачки и други
закачки
Петър Чухов
Стр. 15 –
уч. тетрадка

 Задава и отговаря на въпроси  Моделиране на рече-

НЗ (монолог)
Дневникът на
един Дръндьо
Джеф Кини
Стр. 24 –
учебник
Стр. 16 –
уч. тетрадка

 Разграничава диалог от моно-  Работа по проекти:

мата и заглавието на текста,
между епизодите в развитието на действието в изучавано
произведение.
 Разграничава художествен от
нехудожествен текст, художественото описание от повествованието.
 Открива диалога в художествения текст и проследява взаимоотношенията между героите.
 Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст и определя
посланието в текста.
 Прави кратък устен преразказ
на изучаваното произведение.
по съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение.
 Извлича информация за езикови и литературни факти от
различни текстове.
 Прави подбор, подрежда информация в изказване по зададена тема, като се ориентира в комуникативноречевата
ситуация.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора.
 Разпознава, употребява уместно и оформя пунктуационно
правилно видове изречения.

лог в художествен текст, описание от повествование.
 Задава въпроси и коментира
отговори по съдържанието на
текста.
 Сравнява случки и герои в литературни и/или фолклорни
произведения.
 Участва в дискусия, свързана
с прочетеното, като аргументира мнението си с примери
от текста.
 Оценява съдържанието, езика
и структурата на текста, прави
умозаключения и изводи.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора.
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анализ. Анализ на речева ситуация и моделиране на общуването в нея.
 Съпоставителен анализ на художествен и
нехудожествен текст.
 Работа с различни източници и стратегии
за извличане на информация.
 Мултимедийни презентации на любими
игри на децата от
класа.

во общуване.

 Моделиране на текст.
 Работа по проект:

– Книжен свят
– словесни и читателски игри с текста на
произведението.
 Групова работа по
колективен
проект
за съставяне на викторини и алгоритми,
създаване на игра
и писане на книга с
игри.

–
водене на читателски и писателски
дневник
–
създаване на електронна книжка.
Книжен
свят: съз
даване на викторини,
забавни тестове.
 Речник на малкия писател.
 Читателски игри: Детективи, В облака
на въпросите, Бърканица в приказките.
 Писане на училищен
роман за живота на
класа.
 Решаване на диагностични задача за четене с разбиране.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

21

ИЧ
Джелсомино в
страната на
лъжците
Джани Родари
Стр. 116 –
учебник
Стр. 54 –
уч. тетрадка

22

Х – ХІ НЗ
7
Бълбука ручей
Ябълката на
раздора
Иван Цанев
Стр. 25

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

 Открива връзката между съ-  Образен, сюжетен и
държанието на текста и неговото заглавие.
 Извлича конкретна информация от художествен текст.
Открива описания на външен
вид на герои, свързва постъпките с нравствените качества
на героите.
 Разпознава и употребява антоними в речта.
 Изгражда представата си за
автора чрез негови значими
произведения.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни народи и
култури.
 Споделя информация за прочетено в списания, енциклопедии и интернет; пише правилно с електронни средства.
 Познава различни произведения на фолклора, на класическата и съвременната литература за деца, включени в
учебното съдържание.

проблемно-тематичен анализ.
 Работа с различни
източници на информация.
 Работа по проекти:
– Измислици премислици: съчиняване на
епизоди с фалшиви
новини като продължение на историята.
– Училищен вестник
–К
 нижен
свят:
представяне на герой, автор, книга.
 Читателски игри: Репортер в Страната
на лъжите, Детектив по следите на
лъжите, Бърканици в
историите, Конкурс
за опашата лъжа.

 Разбира връзката между те-  Образен,
кста и неговото заглавие.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
 Открива логически акценти в
художествения текст.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Изгражда представата си за
автора чрез негови значими
произведения.
 Оценява съдържанието, езика
и структурата на текста. Открива посланието в него.
 Аргументира предпочитания
към литературни и фолклорни произведения.
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проблемно-тематичен и съпоставителен анализ
на стихотворения.
на
 Интерпретация
текста чрез словесно
рисуване, илюстриране, изразително четене и драматизация.
 Моделиране на речево общуване: дискутиране на теми от
живота на децата.
 Конкурс за четци и
рецитатори.
 Работа по проект
Книжен свят – представяне на автор.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

23

Така е, когато
си чел
Иван Теофилов
Стр. 26 –
учебник
Стр. 17 –
уч. тетрадка

 Разграничава художествен и  Образен,

24

НЗ
Климент Ох
ридски
Ангел Каралийчев
Стр. 84 –
учебник
Стр. 36 –
уч. тетрадка

 Сравнява случки и герои в ли-  Образен и сюжетен 1.11

НЗ (легенда)
Царев връх
Стр. 27 –
учебник
Стр. 18 –
уч. тетрадка

 Разпознава

25

8

нехудожествен текст, диалог
от монолог.
 Сравнява случки и герои в литературни и/или фолклорни
произведения. Участва в дискусия по зададена тема.
 Открива посланието на стихотворението, като коментира неговото заглавие.
 Четене на текст от хартиен и
дигитален източник.
 Аргументира отговора си на
въпрос, свързан със съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
 Съставя писмен текст, като
използва информация от художествен и нехудожествен текст.
тературни и/или фолклорни
произведения, свързва техните постъпки с нравствените
им качества.
 Разграничава легенда от разказ
с историческо съдържание, автор от негов герой. Открива
посланието на текста.
 Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст. Аргументира
отговора си на въпрос, свързан със съдържанието му.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора.
 Открива основни белези на
националната си идентичност
в самостоятелно прочетени
художествени произведения.

легендата като
фолклорен и литературен
жанр.
 Свързва темата със заглавието.
 Осмисля условния характер
на художествения текст. Задава и отговаря на въпроси по
съдържанието.
 Разкрива значението на непознати думи с опора в контекста.
 Преразказва съдържанието
на кратък художествен повествователен текст.
 Прави изказване по зададена
тема, като се ориентира в ситуацията.
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проблемно-тематичен и съпоставителен анализ
на текстове и жанрове.
 Интерпретация чрез
изразително четене.
 Самостоятелна работа с различни източници на информация.
 Работа по колективни проекти: Сто
защо,
Училищен
вестник, Училищен
роман, Електронна
библиотека.
 Тестова проверка на
самостоятелното четене с разбиране на
нехудожествен текст.
анализ на разказ.

Ден на буди-

 Съпоставителен ана- телите
лиз на художествен и
нехудожествен текст.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
преразказ и писмен
отговор на въпрос по
съдържанието.
 Работа по проекти:
–П
 разничен календар
–К
 нижен
свят:
представяне на герой на исторически
разказ
–У
 чилищен вестник.
 Самооценяване.

 Съпоставителен ана-

лиз между легенда и
приказка, между художествен и нехудожествен текст.
 Работа с тълковен
речник и с информация от различни източници.
 Водене на дневник.
 Групова работа по
проект: eнциклопедия
Книжен свят, Речник на Малкия писател.

№

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

26

НЗ
Песничките
от Страшни
смешки, смешни
страшки
Недялко Йорданов
Стр. 28

 Сравнява герои от различни  Образен анализ и ин-

27

НЗ
Сладка, апе
титна пала
чинка
немска народна
приказка
Стр. 29

 Сравнява случки и герои в ли-  Образен, сюжетен и

28

ИЧ
Как гарджето
стана певец
Светослав Минков
Стр.118 –
учебник
Стр. 56 –
уч. тетрадка

 Свързва постъпките на геро-  Образен, сюжетен и

литературни произведения,
изразява емоционално оценъчно отношение към тях.
 Открива посланието на текста.
 Разграничава автора на литературно произведение от
неговия герой. Изгражда
представата си за автора чрез
други негови произведения.
 Извлича конкретна информация от художествен и от нехудожествен текст и я използва
в екипна дейност чрез игрови
и сценични форми на представяне на произведението.
 Рецитира стихотворения от
български автори.
тературни и/или фолклорни
произведения.
 Открива епитет, олицетворение и повторение като изразни средства в текст.
 Ориентира се в комуникативноречева ситуация в текста.
Употребява различни видове
изречения. Разпознава диалог и монолог в художествен
текст по графическия облик
на пряката и непряката реч.
 Преобразува пряка в непряка
реч и разказва творчески, с
добавяне на епизоди.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури.

ите с техните мотиви и нравствени качества.
 Аргументира отговора си на
въпрос по съдържанието на
художествен и нехудожествен текст. Открива посланието в текста.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Познава произведения фолклора, от класическата и съвременната литература за деца, включени в учебното съдържание.
 Интерпретира текста на литературното произведение чрез
участие в игрови и сценични
форми на екипна дейност.
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терпретация чрез четене по роли, рецитиране и драматизация.
 Обсъждане на проекти: Книжен театър –
сценично
представяне на литературни
и фолклорни произведения и създаване
на афиш, костюми,
декори и музикално
оформление.
 Работа по проект:
четене и създаване на
страници за представяне на герои и автор
в Книжен свят.
съпоставителен анализ на приказки от
различни култури с
близки теми и герои.
 Интерпретира текста
на литературни и
фолклорни произведения чрез творчески
преразказ и участие
в екипна дейност на
игрови и сценични
форми.
 Работа по проект:
Книжен свят, Книжен театър, Измислици премислици.

съпоставителен анализ на приказки от
различни култури с
близки теми и герои.
 Интерпретация на текста на литературното произведение чрез
творчески преразказ
и драматизация.
 Работа по проект: Енциклопедия Книжен
свят – представяне
на героя и автора.
 Водене на рубриката
Новини от Книжен
свят в училищния Литературен вестник.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

29

9

30

31

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

Трите сита
Трите рози
Жанет Орфану
Стр. 85 –
учебник
Стр. 37 –
уч. тетрадка

 Открива връзката между те-  Самостоятелна рабо- 13.11

НЗ
Синьото краче
Константин
Константинов
Стр. 30

 Разбира връзката между те-  Образен и сюжетен 16.11
вид на герои и на обстановка
в художествен текст. Разграничава художественото описание от повествование. Прави връзка между мотивите и
действията на героите.
 Открива посланието на текста.
 Изгражда си представа за
автора чрез негови значими
произведения. Разграничава
автора на литературно произведение от неговия герой.
 Разпознава подбудителните
изречения за заповед, молба,
съвет, забрана.
 Преразказва съдържанието
на кратък художествен повествователен текст.

кста на литературното произведения чрез
творчески преразказ
и словесно рисуване,
в т.ч. по илюстрацията на художника.
 Работа по проект
Книжен театър.

Синьото краче
Константин
Константинов

 Открива

 Работа по проект –

кста и неговото заглавие.

 Разграничава диалог от моно-

лог, сравнява случки и герои в
литературни и/или фолклорни
произведения. Открива посланието на текста.
 Разпознава и употребява в
речта си думи с противоположно значение (антоними).
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез творчески
преразказ и участие в екипна
дейност чрез игрови и сценични форми.
 Аргументира предпочитания
към литературни произведения.
мата и заглавието на текста.

та с текста, учебната
тетрадка, стр. 37.
 Образен, сюжетен и
съпоставителен анализ на приказки от
различни народи с
близки теми и герои.
на
 Интерпретация
текста на литературното произведения
чрез четене по роли,
изразително четене,
творчески преразказ
и драматизация.

анализ.

Световен ден
на добротата

Ден на толе-

 Открива описания на външен  Интерпретация на те- рантността и

взаимовръзката
между епизодите в развитието на действието в изучавано
произведение.
 Съотнася или предлага заглавие към конкретен епизод.
 Прави кратък преразказ на
художествен и/или нехудожествен текст.
 Споделя прочетеното от детски списания, енциклопедии,
интернет по темата за толерантността. Прави изказване,
като се ориентира в речевата
ситуация и аргументира отговора си.

170

Дискусионен читателски клуб (кръг).
Планетата на читателите.
 Водене на читателски
дневник.
 Представяне на автора в енциклопедия
Книжен свят.

многообразието

№

Уч.
седм.

32

10

33

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

НЗ
Неочакван ре
зултат
Валери Петров
Стр. 32

 Свързва постъпките на героите  Образен, сюжетен и

НЗ
Чадър
Леда Милева
Стр. 33

 Открива описания на външен  Образен, сюжетен и 22.11

с мотивите за поведението им.

 Открива описания на външен

вид на герои, на обстановка,
на пейзаж. Изразява емоционално-оценъчно отношение
към герои, епизоди, картини.
Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
Използва речевия етикет при
поздравления и обръщения.
 Открива посланието на текста.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Разказва устно по картина от
художник.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения от различни народи.
 Участва в дискусия по тема
от произведението, аргументира отговор на въпрос по съдържанието на художествен и
нехудожествен текст.
вид на герои, на обстановка.
Осмисля употребата на олицетворение, сравнение и епитети в художествен текст.
 Прави връзка между темата,
заглавието и посланието на
текста.
 Разграничава монолог от
диалог.
 Използва речевия етикет при
поздравления и обръщения
(за поздрав, благодарност…).
 Аргументира отговор на въпрос по съдържанието на художествен и нехудожествен
текст.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и/или фолклорни произведения от различни култури.
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проблемно-тематичен анализ.
 Интерпретация на
текста чрез изразително четене, словесно рисуване, в т.ч.
по илюстрацията на
художника, и творчески преразказ от
името на героя.
 Съпоставителен анализ на разказ и стихотворение с близка
тема.
 Работа по проекти –
дискусионен
клуб
Толерантни ли сме?,
Книжен свят – представяне на автор,
Книжен театър за
рецитатори.

комуникативно-речеви анализ на текстова
ситуация.
 Интерпретация на тек
ста на литературното
произведения
чрез
словесно
рисуване,
илюстриране, творческо съчиняване на разказ от името на героя.
 Работа по проект –
представяне на герой
и автор в енциклопедия Книжен свят.

Ден на поздравите и на
телевизията

№

Уч.
седм.

34

35

36

11

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

ИЧ
Ян Бибиян
Елин Пелин
Стр. 120 –
учебник
Стр. 57 –
уч. тетрадка

 Разграничава диалог от моно-  Образен, сюжетен и

НЗ
Чадърче от
коприна
Петя Александрова
Стр. 34 –
учебник

 Разграничава художествено-  Образен, сюжетен и

Чадърче от
коприна
Петя Александрова
Стр. 19 –
уч. тетрадка

 Сравнява случки и герои в ли-  Съпоставителен ана-

лог в художествен текст.

 Сравнява случки и герои, от-

крива връзките между мотивите и действията на героите,
между постъпките и нравствените им качества.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини, към автори
и заглавия на литературни и
фолклорни произведения на
различни народи.
 Открива посланието на текста.
 Изгражда си представа за
автора чрез негови значими
произведения.

то описание от повествованието в художествен текст.
Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка.
 Прави връзка между мотивите и действията на героите,
между постъпките и нравствените им качества.
взаимовръзката
 Открива
между епизодите в развитието на действието.
 Открива посланието на текста.
 Разграничава диалог от монолог, пряка от непряка реч.
Превръща пряката реч в непряка реч, когато прави преразказ.
 Съставя писмен текст по словесни и визуални опори.
тературни и/или фолклорни
произведения.
 Аргументира отговор на въпрос по съдържанието.
 Разграничава автора на литературно произведение от
неговия герой. Изгражда си
представа за автора чрез негови по-известни произведения.
 Открива олицетворението,
сравнението и епитетите в
описанието на героите.
 Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст, съставя писмен текст за автора.
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проблемно-тематичен анализ.
 Интерпретация на текста чрез изразително
четене и творчески
преразказ.
 Работа по проекти:
– Измислици премислици
– Книжен свят –
представяне на герой, автор и книга
– Водене на рубриката Новини от Книжен свят
– Водене на читателски дневник.
проблемно-тематичен анализ на текст.
на
 Интерпретация
текста на литературното произведения
чрез словесно рисуване, илюстриране,
изразително четене и
творчески преразказ
от името на героите.
 Работа по проект:
представяне на герой
в енциклопедия Книжен свят.

лиз на произведения
с близка тематика.
 Работа по проект:
– Представяне на автор в енциклопедия
Книжен свят
– Дискусионен клуб
Толерантността.
Работа
с електронни

източници на информация и използване
на различни стратегии за извличане на
такава.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

37

НЗ
Легенда за съ
вършенството
и завистта
Петър Славински
Стр. 36

 Разпознава легендата като  Образен, сюжетен и

38

НЗ
S.O.S. Нова
учителка
Доминик Демерс
Стр. 37

 Разграничава художествено-  Образен, сюжетен и

S.O.S. Нова
учителка
Доминик Демерс
Стр. 20 –
уч. тетрадка

 Изразява емоционално-оце-  Работа по проект:

39

12

фолклорен и литературен
жанр.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка,
на пейзаж.
 Открива олицетворението,
сравнението и епитетите в
описанието на героите.
 Разбира връзката между темата и заглавието. Открива
логически акценти в художествения текст и неговото
послание.
 Съчинява писмен текст по
словесни и визуални опори и
по аналогия с легендата.
то описание от повествованието в художествен текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Определя и озаглавява
епизодите. Свързва постъпките на героите с мотивите за
поведение и нравствените им
качества. Извлича конкретна
информация от нехудожествен
и художествен текст, прави изводи и умозаключения, свързани с тяхното съдържанието.
 Прави кратък устен преразказ
на художествен текст.
 Прави изказване по зададена
тема. Аргументира отговор
на въпрос по съдържанието
на художествен и/или нехудожествен текст.
нъчно отношение към герои,
епизоди, картини. Аргументира предпочитанията си.
 Разбира връзката между темата и заглавието на текста,
открива посланието в него.
 Интерпретира и обобщава
информацията.
 Съчинява текст:
– отговор на поставен въпрос
по съдържанието на изучавано литературно или фолклорно произведение
– по аналогия или по картина
от художник.
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проблемно-тематичен анализ.
 Съпоставителен анализ на фолклорна и
литературна легенда.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
четене по роли, изразително четене, творчески преразказ от
името на герой.
 Работа по проект Измислици премислици –
съчиняване на легенда.

проблемно-тематичен анализ.
на
 Интерпретация
текста на литературното произведения
чрез словесно рисуване, четене по роли,
изразително четене,
преразказ, творческо
разказване.
 Работа по проект
Училищен роман –
съчиняване на епизод
със заглавие Ден на
талантите.

–
представяне на автор и/или книга в
енциклопедия Книжен свят
–
водене на читателски дневник
– съставяне на препоръка за книга.

Бележки/
Коментари

№
40

41

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението
взаимовръзката
между епизодите в развитието на действието в изучавано
произведение и ги озаглавява.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка,
на пейзаж. Осмисля употребата на олицетворението в
художествен текст.
 Сравнява случки и герои в
литературни и/или фолклорни произведения. Свързва
постъпките с мотивите за
поведение и нравствените качества на героите. Изразява
емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди,
картини, аргументира предпочитанията си.
 Открива връзката между
текст и неговото заглавие.
Открива посланието в текста.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури.
 Дава примери за културното
многообразие от самостоятелно прочетени текстове в
детски списания, в енциклопедии, в интернет.

Методи и похвати
на работа

НЗ
Златното
бузуки
Любомир Николов
Стр. 86

 Открива

НЗ
Златното
бузуки
Любомир Николов
Стр. 86

 Разграничава и съпоставя ху-  Съпоставителен анадожествен и нехудожествен
текст.
 Извлича конкретна информация от художествен и
нехудожествен текст. Открива логически акценти в
художествения текст. Извлича умозаключения, свързани
със съдържанието.
 Интерпретира факти и идеи
от научнопопулярен и художествен текст.
 Осмисля условния характер
на художествения текст.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст.
 Разпознава легендата, като
разграничава факти от измислица, преразказва я.
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Бележки/
Коментари

 Образен и сюжетен 06.12
анализ.

 Интерпретация

на
текста чрез словесно
рисуване, илюстриране, творчески преразказ от името на
героя.
 Работа по проект:
Книжен свят – създаване на страница за
представяне на автор.

лиз на художествен и
нехудожествен текст.
 Използва различни
стратегии за извличане на информация от.
 Работа по проект:
представяне на героя
и обичаите, свързани
с Никулден в енциклопедията Празничен календар.

Никулден

№

Уч.
седм.

42

43

44

13

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

ИЧ
Слънчевото
зайче
Емилиян Станев
Стр. 122

 Озаглавява епизодите в те- Работа с книга и текст:

НЗ
Котката Зима
Джани Родари
Стр. 40

 Разбира връзката между тема  Образен анализ.
и заглавие на текст.
 Съпоставителен анализ на произведения
 Разграничава автор на лите-

НЗ
Бяла приказка
Мая Дългъчева
Бялата гора
Зоя Василева
Стр. 41

кста. Открива връзката между
темата и заглавието.
 Коментира и задава въпроси
по съдържанието на изучаваното литературно произведение, открива описания
на външен вид на герои, на
обстановка, на пейзаж. Свързва постъпките на героите с мотивите за тяхното поведение.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини. Открива
посланието на текста.
 Изгражда си представа за
автора чрез негови значими
произведения.
 Споделя прочетеното в детски списания, енциклопедии и
интернет.

ратурно произведение от негов герой.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка,
на пейзаж. Открива олицетворение, сравнение, епитети
в изучавано произведение,
осмисля тяхната употреба.
 Изгражда си представа за автора чрез други негови произведения. Изразява предпочитания към литературни и
фолклорни произведения от
различни народи.

– Самостоятелно четене и коментиране
на произведение
– Образен, сюжетен
и проблемно-тематичен анализ
– Съпоставителен
анализ на художествен и нехудожествен текст – интерпретация на факти
и идеи, правене на
изводи.
 Работа по проекти:
Книжен свят, Сто
защо,
библиотека
Златни книги на
детството.

от автора.

 Творческо четене –

интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, драматизация.
 Работа по проекти:
Книжен свят – водене, представяне и
обсъждане на читателско портфолио и
читателски дневник.
 Самооценяване.

 Разграничава диалог от мо-  Образен, сюжетен и
нолог, автор на художествено
произведение от негов герой.
 Разпознава описанието в художествен текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
олицетворение,
 Открива
повторение, епитет, сравнение като изразни средства в
конкретно литературно произведение.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение и аргументира предпочитания към автори, заглавия, герои, епизоди,
картини.
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съпоставителен анализ на произведения
от различен жанр с
обща тема.
 Творческо четене: интерпретация чрез словесно илюстриране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят
– Книжен театър
– водене и обсъждане на читателски
дневник.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

45

46

47

14

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

НЗ
Звездата
Иван Вазов
Стр. 88 –
учебник
Стр. 38 –
уч. тетрадка

 Познава легендата като фол-  Образен, сюжетен и Коледа,

НЗ
Коледа, Нова
година
Никола Фурнаджиев
Стр. 89

 Свързва заглавието с темата  Използва

НЗ
Приказка
Захари Карабашлиев, Силвия
Карабашлиева
Стр. 42 –
учебник
Стр. 21 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между те-  Самостоятелна рабо-

клорен и литературен вид.
Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
 Извлича конкретна информация от художествен и от нехудожествен текст.
 Разбира значението на непознати думи с опора в контекста.
 Коментира и задава въпроси по
съдържанието. Интерпретира
факти и идеи от текста, прави
умозаключения и обобщения.
 Разбира посланието на текста.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст.
 Прави кратък преразказ на
легенда.

на текста. Разграничава диалог от монолог.
 Открива описания на обстановка и на пейзаж в художествен текст.
 Открива епитет, сравнение,
повторение.
 Коментира, задава въпроси и
съставя аргументирани отговори по съдържанието. Открива посланието на текста.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Изгражда си представа за автора чрез други негови произведения.
 Познава произведения на
фолклора, на класическата
и съвременна литература за
деца, включени в читанката.

мата и заглавието на текста,
между епизодите в повествованието, между героите,
свързва техните постъпки с
нравствените им качества.
 Разграничава художествено
описание от повествование.
Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Открива сравнение и
епитет като изразно средство
в изучавано произведение.
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проблемно-тематичен анализ.
 Творческо четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
съставяне на страница за представяне на жанр
– Книжен театър
– Празничен календар
– представяне на
Книгата на мъдростта.
усвоени
стратегии за извличане на информация
от различни източници.
 Работа по проекти:
– Празничен календар – Коледа
и Нова година по
света.
– Книжен свят –
представяне на
Дядо Коледа като
герой
– Книжен театър –
стихотворения и
коледни песни,
инсцениране на
обичаи
– Училищен вестник: коледни
истории.
– Коледен базар.
та с текста.
 Образен, сюжетен,
проблемно-тематичен и съпоставителен
анализ.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, творческо преразказване.
клуб
 Дискусионен
Има ли Дядо Коледа?

Нова година

№

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

48

Приказка
Захари Карабашлиев, Силвия
Карабашлиева
Стр. 42 –
учебник
Стр. 22 –
уч. тетрадка

 Участва в обсъждането на  Работа по проект:

49

ИЧ
Животът ми
като Тиквичка
Жил Парис
Стр. 136

 Участва в обсъждането на  Образен,

изучаваното
литературно
произведение.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към случки
и герои от литературни произведения.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни народи.
 Споделя информация от самостоятелно прочетени списания, енциклопедии, интернет.
 Пише лично писмо и празнична картичка с електронни
средства, използва уместно
букви и цифри в електронен
текст.

изучаваното
литературно
произведение. Открива взаимовръзката между епизодите
в развитието на действието.
Съотнася или предлага заглавие към конкретен епизод.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст.
 Анализира случки и проследява взаимоотношенията между
героите, свързва техните постъпки с нравствените им качества.
 Извлича и интерпретира информация от художествен и
нехудожествен текст.
 Прави кратък устен преразказ
на художествен и нехудожествен повествователен текст.
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– Книжен свят – съставяне на страница
за книгата
– Книжен театър –
изразително четене
на коледни истории
– библиотека Златни
книги на детството
– Измислици премислици – съчиняване
и публикуване на
коледни приказки и
истории за доброто
в Училищен вестник.
 Проверка на четенето с разбиране чрез
диагностични задачи.
сюжетен,
проблемно-тематичен и съпоставителен
анализ на текст и видео по текста.
 Интерпретация чрез
четене по роли, изразително
четене,
творчески преразказ
от името на герой,
илюстриране и драматизация.
 Работа по проекти:
– Книжен театър –
екранизиране със
средства на други
изкуства
–
представяне на героя и книгата в
Книжен свят.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

50

15

51

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

Цветовете на
сурвачката
Радой Киров
Стр. 90 –
учебник
Стр. 39 –
уч. тетрадка
Кратки при
казки за досъну
ване
Зорница Христова

 Познава фолклорни и литера-  Образен, сюжетен и 6 – 12.01

НЗ
Василица
Йосиф Нунев
Стр. 90

 Използва различни стратегии  Образен, сюжетен и

турни произведения, свързани с културата, традициите и
обичаите на различни народи
и култури. Дава примери за
благопожелания, свързани с
празници и обичаи.
 Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Разказва по картина.
 Разпознава диалог и монолог, открива изброяване,
епитети, олицетворение в художествен текст.
 Съставя писмен текст по словесна или визуална опора във
връзка с изучавано литературно произведение. Изгражда си
представа за автора чрез негови по-известни произведения.
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в
екипна дейност на игрови и
сценични форми.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст.
Създава текст на поздравителна картичка.

за извличане на информация
от художествен и нехудожествен текст, интерпретира
факти и идеи.
 Разграничава описание от
повествование в художествен текст.
 Сравнява случки и герои, открива описания на външен вид
на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
 Разпознава легендата като фолклорен и литературен жанр.
 Открива белези на националната си идентичност и на културната различност в изучавани литературни произведения.
 Задава въпроси по съдържанието на художествения текст.
Аргументира отговорите си.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст.
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съпоставителен анализ на различни текстове.
 Използване на различни източници и
стратегии за извличане на информация от
художествен и нехудожествин текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, преразказване, съчиняване
 Работа по проекти:
– Книжен театър
– Книжен свят –
представяне на автор и книга
– Измислици премислици
– Библиотека Златни книги на детството.
 Водене, представяне
и обсъждане на читателско портфолио и
читателски (писателски, личен) дневник, в
т.ч. електронен.

съпоставителен анализ на художествен и
нехудожествен текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
инсцениране, творческо преразказване,
обсъждане.
 Работа по проекти:
– Празничен календар – представяне
на празника Сурва
и ромския празник
Василица
– Читателска игротека – викторина
за народните обичаи през зимните
празници.
 Водене на читателски
дневник.

№

Уч.
седм.

52

53

16

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

НЗ
Търпението е
злато
Еврейска приказка
Стр. 44

 Разпознава приказката като  Образен, сюжетен и

Защо ромите
почитат гъски
те
Йосиф Нунев
Стр. 45

 Разпознава легендата като  Образен, сюжетен и

жанр. Разбира връзката между темата и заглавието.
 Сравнява епизоди във фолклорното
произведение,
свързва действията с мотивите, постъпките с нравствените
качества на героите. Открива посланието на текста и го
свързва с нравствени ценности в пословици.
 Аргументира отговора си на
въпрос по съдържанието на
художествен и нехудожествен текст.
 Разграничава монолог от диалог. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация в
текста.
 Свързва тематиката на изучавани произведения от различни народи – култура, бит и
традиции.
 Илюстрира културния диалог
между различни общности.
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в
екипна дейност, в игрови и
сценични форми.
жанр. Разбира връзката между
темата и заглавието на текста.
Открива посланието на текста.
 Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст.
Свързва тематично изучавани произведения на различни
народи – бит, обичаи и традиции.
 Познава произведения от детската литература, свързани с
културното многообразие.
 Дава примери за културното
многообразие от самостоятелно прочетени текстове в
детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
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проблемно-тематичен анализ.
 Съпоставителен анализ на различни приказки.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
четене по роли, словесно рисуване, творческо преразказване,
обсъждане.
 Работа по проекти:
– Книжен свят – съставяне на страница
за представяне на
жанра
– Книжен театър
– Празничен календар – представяне
на еврейски празник и обичай
– Измислици премислици – съчиняване
на верижна приказка по аналогия
– Книгата на мъдростта – еврейски
пословици.

съпоставителен анализ.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене и
разказване.
 Работа по проекти:
– Книжен театър
– четене на ромски
приказки и легенди
– Книгата на мъдростта – ромски
пословици
– Водене, представяне и обсъждане на
читателско портфолио и дневник.

Бележки/
Коментари

№
54

55

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

За два гроша
Йосиф Нунев
Стр. 46

 Разпознава диалог и монолог  Образен, сюжетен и

НЗ
Петел и елмаз
Петко Славейков
Стр. 47
Светулка и
бухал
Стоян Михайловски
Стр. 47

 Разпознава баснята като жанр,  Образен, проблемно-

в художествен текст.

 Открива описания на външен

вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Открива нравствени
ценности в пословици.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини. Изгражда
си представа за автора чрез
негови значими произведения.
Илюстрира културния диалог
между различни общности
с примери от литературни и
фолклорни произведения.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури.

в който се осмиват човешки
недостатъци и поуката, свързана с тях, е изказана ясно.
 Задава и коментира въпроси
по съдържанието на художествения текст.
 Разпознава диалог и монолог.
 Открива олицетворение, опи
сания на външен вид на герои,
на обстановка, на пейзаж в
художествен текст.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои
те и техните постъпки, към
епизоди, картини. Открива
посланието на текста.
 Открива нравствени ценности в пословици.
 Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст.
 Изгражда си представа за автора чрез други негови произведения.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури.
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проблемно-тематичен анализ.
 Творческо четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на
автор от ромски
произход
– Книжен театър
– читателска игротека – В облака на
въпросите, Детективи по следите
на прочетеното, Бърканица в
книжките.
тематичен и съпоставителен анализ.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
драматизация.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на
автори на басни
– Книжен театър –
изразително четене
на басни
– Измислици премислици – съчиняване на басня
– Книгата на мъдростта – събиране на пословици с
поуки от басни
– водене на читателски (писателски)
дневник.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

56

57

58

17

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

ИЧ
Сакъз Сардуня
Елиф Шафак
Стр. 124

 Разграничава художествен от  Самостоятелно четене.
нехудожествен текст, худо-  Извличане и съпоста-

НЗ
Книгата за
всички неща
Хюс Кайер
Стр. 48

 Разбира връзката между те-  Образен и сюжетен

Книгата за
всички неща
Хюс Кайер
Стр. 48

 Аргументира отговора на въ- Работа по проекти:

жественото описание от повествование.
 Извлича конкретна информация от художествен и от нехудожествен текст. Коментира съдържанието им и задава
въпроси. Аргументира отговорите си, прави умозаключения.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка,
на пейзаж. Открива логически акценти в художествения
текст и неговото послание.
Осмисля връзката между текста и неговото заглавие.
 Открива белези на културната различност в изучавани
литературни произведения.
Познава произведения от детската литература, свързани с
културното многообразие.

мата и заглавието на текста.

вяне на информация
от художествен и нехудожествен текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
дискутиране, творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на
книга и автор
– Книжен театър –
изразително четене
на приказки и
легенди
– Книгата на мъдростта – добавяне
на турски пословици
– Водене на читателско портфолио и
дневник.
анализ.

 Прави връзка между отде-  Съпоставителен анален епизод и цялостния текст
на произведението и между
епизодите в развитието на
действието.
 Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст,
открива описания на външен
вид на герои и на обстановка.
 Сравнява случки и герои,
свързва постъпките на героите с мотивите за тяхното поведение.
 Извлича и интерпретира конкретна информация от художествен и от нехудожествен
текст.
прос по съдържанието на художествен и нехудожествен
текст.
 Прави кратък преразказ на
художествен и/или нехудожествен текст.
 Съчинява писмен текст с помощта на визуални и словесни опори (пише история по
преживяно в личен дневник).
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лиз на художествен и
нехудожествен текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
илюстриране, творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на
герой и книга в
енциклопедията
– Книжен театър –
изразително четене.

– Измислици премислици – писане
на съчинение по
преживяно
– водене на писателски дневник
– групов проект Училищен роман
– водене на читателско портфолио и
дневник.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

59

60

61

18

Тема

Очаквани резултати
от обучението

НЗ
Орехи за свра
ката
Цветан Пешев
Стр. 50

 Открива

Орехи за свра
ката
Цветан Пешев
Стр. 50

 Извлича конкретна информа-  Работа с текста и че-

Междинна
диагностика
Стр. 23 –
уч. тетрадка

взаимовръзката
между темата и заглавието на
изучаваното произведение,
между мотивите и действията на героите.
 Определя значението на определен епизод в цялото повествовение.
 Задава въпроси и аргументира своя отговор по съдържанието на изучаваното литературно и/или фолклорно
произведение или по съдържанието на нехудожествен
текст.
 Открива посланието на текст.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини и предпочитания към автори и техни
произведения.

Методи и похвати
на работа

ция от художествен и от нехудожествен текст.
 Формулира умозаключения,
свързани със съдържанието
на изучаваните текстове, интерпретира и обобщава информация.
 Съставя план за преразказ,
като озаглавява епизодите.
 Съставя кратък нехудожествен текст, тематично свързан
с художествения.

 Образен, сюжетен и

проблемно-тематичен анализ.
 Творческо четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят
– Книжен театър
– Сто защо.

тене с разбиране.

 Работа по проекти от
първото пътешествие.

 Водене и обсъждане
на читателски дневници.

 Намира, интерпретира и об-  Самостоятелно четеобщава конкретна информация в текста, прави заключения.
 Открива значението на непознати думи и изрази в контекста. Разграничава сравнение
от олицетворение, разпознава диалог и монолог.
 Аргументира с примери от
текста отговор на въпрос по
неговото съдържание. Открива посланието на текста.
 Свързва постъпките на героите с мотивите за тяхното
поведение и ги съпоставя с
нравствените им качества.
 Разпознава легендата като
жанр.
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не с разбиране и работа с текста.
 Тестово критерийно
оценяване на четенето с разбиране.
 Самооценяване с инструментите: Личицата на читателя,
Светофарът на ученето, Пътечката на
четенето.
 Оценяване чрез електронен тест.
 Обсъждане на резултатите.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

Очаквани резултати
от обучението

Методи и похвати
на работа

62

Да общуваме
като читатели
за онова, коуто
прочетохме и
нучихме – обоб
щение
Стр. 52 –
учебник
Стр. 22 –
уч. тетрадка

 Използва стратегии за извли-  Проектно учене и
чане на информация, интерпретира факти и идеи от художествен и нехудожествен текст.
 Илюстрира с примери от текста отговор на въпрос по
съдържанието на изучавано
произведение.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение и аргументира предпочитанията си към герои, епизоди, автори и книги,
към изучавани или прочетени
самостоятелно произведения.
 Изгражда представа за творчеството на автор, като обобщава впечатленията си от прочетени негови произведения.
 Открива основни белези на
своята национална идентичност и на културна различност в изучени и самостоятелно прочетени литературни
и фолклорни произведения.
 Споделя прочетеното в детски списания, енциклопедии и
интернет.
 Съчинява писмен текст с помощта на различни опори и
стратегии.
 Представя и обсъжда читателско портфолио и читателски дневник.

групова работа:
– представяне на
автори и книжки в
Училищния вестник
– библиотека
Златни книги
на детството –
еврейски, турски и
ромски приказки.
 Проектно и групово
оценяване:
– Планетата на читателите – дискусия по теми и проблеми от изучавани
и
самостоятелно
прочетени произведения
– читателска игротека В облака на
въпросите, Детективи по следите
на прочетеното, Бърканица в
книжките, Измислици премислици с
Малкия писател
– викторини и тестове
– формиращо оценяване и самооценяване

63

ИЧ
Емил от Льоне
беря
Астрид Линдгрен
Стр. 126 –
учебник
Стр. 58 –
уч. тетрадка

 Открива

 Самостоятелна рабо-

взаимовръзката
между епизодите в повествованието в изучавано произведение и ги озаглавява.
 Сравнява герои, свързва постъпките им с мотивите за
тяхното поведение и нравствените им качества.
 Аргументира отговора на
въпрос по съдържанието на
изучаваното произведение.
Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини, към автори
и заглавия на литературни и
фолклорни произведения от
различни народи.
 Изгражда представа за автора
чрез други негови произведения.
 Съставя писмен текст по словесна или визуална опора,
свързана с изучаваното произведение.
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та с текст.

 Използване на усвое-

ни стратегии за извличане на информация
от художествен и от
нехудожествен текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
творческо преразказване, изразително четене, илюстриране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на
автор
– Книжен театър
– парад на герои със
странни имена
– Празничен календар – имен ден
– Книгата на мъдростта – турски
пословици.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Втори модул: Чета, вълнувам се, обичам
64

65

19

НЗ
Обичам те,
родино!
Елисавета Багряна
Стр. 54 –
учебник
Стр. 24 –
уч. тетрадка

 Прави връзка между тема и  Съпоставителен ана-

НЗ
Спомени за
майка ми
Майка ми
Иван Вазов
Стр. 55 –
учебник
Стр. 25 –
уч. тетрадка

 Открива логически акценти в  Образен и съпоста-

заглавие на текст.

 Разпознава диалог и монолог.
 Открива описания на обста-

новка и на пейзаж в изучавано произведение.
 Намира и осмисля употребата
на изразни средства – повторение, изброяване, сравнение, епитет и олицетворение в
литературното произведение.
 Открива посланието на текста.
 Изгражда си представа за
автора чрез негови известни
произведения.
 Познава съдържанието на
значими произведения на класиката и съвременната литература за деца, посветени на
България, българския народ и
българския език.
 Изразява предпочитания към
художествени текстове, прочетени самостоятелно.
художествен текст.
и интерпретира
факти и идеи от художествен и
от нехудожествен текст, обобщава информация от различни
източници, открива и формулира посланието в текст.
 Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
 Открива изразните средства
повторение, епитет и сравнение в конкретно литературно
произведение.
 Разпознава диалог и монолог.
 Оценява съдържанието, езика и
структурата на текста чрез преки умозаключения и изводи.
 Познава съдържанието на
значими произведения на класиката за деца, посветени на
България, българския народ и
българския език.
 Изразява предпочитания към
художествени текстове, прочетени самостоятелно.

 Извлича
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лиз между литературни произведения на
един и същи автор и
между художествени и нехудожествени
текстове.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– Книжен театър
– Училищен вестник
– библиотека Златни
книги на детството.
 Създаване на електронни книжки по
произведение на автора.
вителен анализ на
художествен и нехудожествен текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– Книжен театър –
изразително четене и рецитиране на
любими стихотворения от автор
– читателска
игротека: В облака на
въпросите, Детективи по следите на
прочетеното, викторина.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

66

67

20

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

НЗ
Я кажи ми об
лаче ле бяло
Радост
Ран Босилек
Стр. 56 –
учебник
Стр. 26 –
уч. тетрадка

 Определя темата на текста,  Образен и съпостави-

НЗ
Боряна войвода
Народна песен
Стр. 57–
учебник
Стр. 27 –
уч. тетрадка

 Познава легендата и народ-  Съпоставителен ана-

разбира връзката между нея и
заглавието.
 Свързва действията на героя
с мотивите за неговото поведение и нравствените му качества.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация в текста.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Осмисля употребата на
олицетворението, епитетите,
и повторението в него.
 Разграничава автора на литературно произведение от
неговия герой. Изгражда
си представа за автора чрез
други негови произведения.
Познава произведения на
фолклора, на класическата и
съвременната литература за
деца, посветени на България,
българския народ и българския език. Пише лично писмо
или поздравителна картичка.
Прави изказване или отговаря
писмено на въпрос по съдържанието на произведението.
ната песен като фолклорен и
литературен вид.
 Разграничава художествен
от нехудожествен текст.
 Осмисля връзката между темата и заглавието на текста.
 Разбира значението на непознати думи с опора в текста.
 Прави връзка между мотивите и действията, постъпките
и нравствените качества на
героите.
 Открива описания на външен
вид на герой и на обстановка
в художествен текст. Осмисля употребата на епитетите,
повторението и изброяването в него.
 Открива посланието в текста.
 Съставя устен или писмен
текст по словесни и визуални
опори във връзка с прочетено произведение.
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телен анализ на стихотворения от един и
същи автор, на литературно с фолклорно
произведение.
 Анализ на речева ситуация и речево моделиране.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– Книжен театър –
изразително четене
на произведения на
автора
– Измислици премислици или Училищен
роман за новите
патиланци
– Литературен (училищен) вестник
– Библиотека: Златни книги на детството.

лиз на народна песен и
легенда, на художествен и нехудожествен
текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, обсъждане, творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой и жанр
– Измислици премислици
– Книжен театър
– библиотека: Златни книги на детството
 Работа по читателския дневник.

Бележки/
Коментари

№
68

69

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

НЗ
Приказка за
градчето, кое
то искаше да
стане голямо
Кина Къдрева
Стр. 58

 Разбира връзката между те-  Образен, сюжетен и

Приказка за
градчето, кое
то искаше да
стане голямо
Кина Къдрева
Стр. 58

 Коментира

мата и заглавието на текста.

 Разграничава художествено-

то описание от повествованието в художествен текст.
 Сравнява герои и епизоди в
литературното произведение,
озаглавява епизоди.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
 Прави връзка между мотивите и действията, постъпките
и нравствените качества на
героите.
 Осмисля употребата на олицетворението,
епитетите,
сравнението, повторението
и изброяването в конкретно
литературно произведение.
Разпознава антоними в речта.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини. Разбира
посланието на текста.
 Изгражда си представа за автора чрез негови по-известни
произведения.
 Използва различни източници и стратегии за извличане
на информация от художествен и нехудожествен текст.
съдържанието,
посланието, езика и структурата на текста.
 Съчинява писмен текст по
словесни и визуални опори,
по аналогия или по преживяване.
 Пише лично електронно писмо или съобщение за рубрика
във вестник. Прави разлики
при четене на текст от хартиена страница и дисплей.
 Споделя прочетеното от детски списания, енциклопедии,
достъпна информация от интернет.
 Участва в екипна дейност за
изготвяне на презентации,
свързани с изучавани произведения и представяне на книга.
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проблемно – тематичен анализ.
 Съпоставителен анализ на текстове.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, обсъждане, творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой, на автор и жанр
– Водене, представяне
и обсъждане на читателско портфолио
и читателски (писателски) дневник, в
т.ч. електронен
– Училищен вестник
– библиотека Златни
книги на детството
– самооценяване
с
инструментите
 Личицата на читателя, Светофарът
на ученето, Пътечката на четенето,
електронен тест.

 Читателска игротека:

В облака на въпросите, Детективи по
следите на прочетеното, Бърканица в
книжките, Измислици премислици.
 Групов проект Училищен вестник: Нашият град.
 Водене, представяне
и обсъждане на читателско портфолио и
читателски (писателски, личен) дневник,
в т.ч. електронен.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

70

71

21

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

ИЧ
Кралска кръв
Юлия Спиридонова
Стр. 128

 Разграничава художествено-  Образен и сюжетен

НЗ
Мартеничка
Елин Пелин
Стр. 92 –
учебник
Стр. 40 –
уч. тетрадка
Пряспа
Георги Константинов
Стр. 92

 Осмисля връзката между те-  Образен,

то описание от повествованието в художествен текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
Сравнява герои и случки от
литературни произведения.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини.
 Оценява съдържанието, езика
и структурата на текста, като
съставя свои изводи. Открива
посланието на текста.
 Изгражда си представа за автора чрез негови по-известни
произведения. Разграничава
автора на литературно произведение от неговия герой.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения.
мата и заглавието на текста.
 Открива описания на обстановка и на пейзаж в художествен текст.
 Открива логически акценти в
художествения текст.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст.
 Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
 Съставя устно благопожелания, свързани с празничния
календар на българския народ.
 Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст и интерпретира факти и идеи.
 Дава примери за културното
многообразие от самостоятелно прочетени текстове в
детски списания, енциклопедии и интернет.
 Открива основни белези на
националната си идентичност в самостоятелно прочетени художествени произведения.
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Бележки/
Коментари

анализ.

 Съпоставителен ана-

лиз на текстове.
четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране,
обсъждане, творческо
преразказване, драматизация.
 Работа по проекти:
–К
 нижен свят – представяне на герой, автор, книга
– Книжен театър
–У
 чилищен вестник
– библиотека Златни
книги на детството
– водене и представяне
на читателско портфолио и читателски
дневник.

 Творческо

сюжетен
анализ.
 Съпоставителен анализ на текстове.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране.
 Работа по проекти:
– Празничен календар: Баба Марта
–
създаване на електронна книжка на
тема Бабо Марто,
добре дошла!
– Училищен вестник:
тематичен
брой
Пролет иде.

1.03
Баба Марта

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

72

НЗ
Левски
Иван Вазов
Стр. 93 –
учебник
Стр. 41 –
уч. тетрадка

 Осмисля връзката между те-  Образен, сюжетен и

73

Боят при
Стара Загора
Иван Вазов
Стр. 94

 Разбира връзката между те-  Образен,

мата и заглавието на текста,
разграничава художествено
описание от повествование,
монолог от диалог.
 Използва различни стратегии
за извличане на конкретна информация от художествен и
от нехудожествен текст, интерпретира факти и идеи.
 Осмисля употребата на епитета и сравнението в художествено произведение.
 Свързва постъпките на героя
с мотивите и нравствените му
качества.
 Аргументира отговора си на
въпрос по съдържанието на
художествен и нехудожествен текст.
 Открива посланието, оценява
съдържанието, езика и структурата на текста.
 Открива основни белези на
националната си идентичност
в самостоятелно прочетени
художествени произведения.
 Съставя писмен отговор на
въпрос по визуални и словесни опори.
мата и заглавието на текста.
 Познава съдържанието на
значими произведения, посветени на България и българския народ. Открива основни
белези на националната си
идентичност.
 Разграничава описание от
повествование в художествен текст. Осмисля условния
характер на художествения
текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка в
художествен текст и формулира негово послание.
 Изгражда си представа за автора чрез негови по-известни
произведения.
 Извлича конкретна информация, интерпретира факти и
идеи от нехудожествен текст.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст.
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проблемно-тематичен анализ.
 Съпоставителен анализ на текст и илюстрация. Творческо четене: интерпретация
чрез словесно рисуване, изразително четене, обсъждане, опи
сание на фотография
към текст.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой
– Книжен театър
– Училищен вестник:
тематичен брой за
Левски
– Водене, представяне и обсъждане на
читателски дневник
(Прочетено за Левски) и писателски
дневник (Какво е
Левски за мен?).

сюжетен,
съпоставителен
и
проблемно-тематичен анализ на текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
обсъждане, разказ по
картина, отговор на
литературен въпрос.
 Работа с различни източници и използване
на стратегии за извличане на информация от художествен и
нехудожествен текст.
 Работа по проекти:
– Празничен календар: слова за Трети
март
– Училищен вестник:
тематичен
брой/
лист за празника:
Моята България.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

74

22

75

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

НЗ
Българче
Младен Исаев
Стр. 95

 Разбира връзката между те-  Образен и проблем- 03.03

Усмивката на
мама
Георги Веселинов
Стр. 96 –
учебник
Стр. 40 –
уч. тетрадка
Защо гълъбът
е провъзгласен
за птичка на
мира?
Ангел Каралийчев
Стр. 96

 Разбира връзката между те-  Образен и сюжетен 08.03

мата и заглавието на текста.

но-тематичен анализ.

 Изразява емоционално-оце-  Съпоставителен ананъчно отношение към герои,
епизоди, картини.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст.
 Открива епитети, повторения
и изброявания в текста.
 Аргументира отговора си на
въпрос, свързан със съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
 Разграничава автора на литературно произведение от
неговия герой. Открива посланието на текста.
 Познава съдържанието на
значими произведения на класиката и съвременната литература за деца, посветени на
България, българския народ и
българския език.
 Открива основни белези на
националната си идентичност
в самостоятелно прочетени
художествени произведения.
 Съчинява писмен текст по
тема върху изучаваното произведение.
 Рецитира стихотворения от
български автори.
мата и заглавието на текста.

лиз на текстове.
четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
обсъждане.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой
– Книжен театър –
рецитиране и изразително четене на
произведения, посветени на България
– Електронна книжка
Аз съм българче
– Водене, представяне и обсъждане на
читателски дневник,
в т.ч. електронен
– Читателска игротека: В облака на
въпросите, Детектив по следите на
прочетеното, викторини.

 Творческо

анализ.

 Осмисля посланието на те-  Съпоставителен анакста.

 Открива описания на външен

вид на герои в художествен
текст. Осмисля употребата на
епитети, сравнения и повторения в него.
 Открива логически акценти в
художествения текст.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст.
 Разграничава автора от неговия герой.
 Разсъждава върху съдържанието, езика и структурата на
текста.
 Рецитира стихотворения от
български автори.
 Съставя писмен текст по
визуални и словесни опори
(лично писмо и/или поздравителна картичка).
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Трети март

лиз на стихотворение
и легенда.
 Творческо четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране,
обсъждане.
 Работа по проекти:
– Празничен календар: Осми март
– Книжен свят –
представяне на герой
(образът на майката)
– Книжен театър –
рецитиране
– изработване
на
електронна книжка
за майките на децата от класа.

Осми март

№

Уч.
седм.

76

77

78

23

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

ИЧ
Приказка за
рибаря и злат
ната рибка
Александър
Пушкин
Стр. 130 –
учебник
Стр. 59 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между те-  Самостоятелно четене.
мата и заглавието на текста.
 Използване на стратегии за извличане
 Озаглавява епизоди от текста.

НЗ
Приключение
то с последния
змей в света
Туве Янсон
Стр. 60

 Разграничава художествено-  Образен, сюжетен и

Приключение
то с последния
змей в света
Туве Янсон
Стр. 60

 Разбира връзката между за-  Творческо

Проследява взаимоотношенията между героите в отделните епизоди.
 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст.
 Осмисля употребата на олицетворения, епитети и повторения в художествен текст.
 Задава и отговаря на въпроси
по съдържанието. Открива
посланието на текста.
 Създава кратък писмен текст
по серия от картини във формата на комикс. Оформя графически правилно началото и
края на изреченията.
 Запознава се с по-известни
произведения на автора.
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в
екипна дейност, в игрови и
сценични форми.

то описание от повествованието в художествен текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж.
 Проследява взаимоотношенията между героите. Свързва техните постъпки с мотивите за поведението им.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини от художествения текст.
 Съставя електронна книжка с
комикс по приказката.
главието и темата. Съотнася
или предлага заглавие към
конкретен епизод. Разбира
посланието на текст.
 Свързва постъпките на героите с техните нравствени качества. Аргументира отговора си на въпрос, свързан със
съдържанието на художествен текст. Изгражда си представа за автора чрез негови
по-известни произведения.
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на информация от
художествен и нехудожествен текст.
 Образен, сюжетен и
проблемно-тематичен анализ.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране,
обсъждане, творческо
разказване, драматизация.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– Книжен театър
– библиотека: Златни книги на детството: електронна книжка.
проблемно-тематичен анализ.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
илюстриране, изразително четене, преразказване
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой и автор
– Книжен театър
– библиотека Златни
книги.
четене:
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, обсъждане, творческо преразказване, драматизация.
 Работа с читателски
дневник, в т.ч. електронен.
 Читателска игротека.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

79

НЗ
Топлото човече
Мая Дългъчева
Стр. 62 – 64

 Ориентира се в съдържа-  Четене-разглеждане
нието и частите на текста по
илюстрациите, заглавието и
подзаглавията.
 Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
 Открива посланието на текста.
 Проследява развитието на
взаимоотношенията между
героите, свързва постъпки с
мотивите им.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст.
 Осмисля употребата на
олицетворението, епитета,
сравнението като изразни
средства в изучавано произведение.
 Използва различни стратегии
за извличане на информация
от художествен, нехудожествен и визуален текст.
 Запознава се сдруги известни произведения на автора.

– образен, сюжетен
и проблемно-тематичен анализ.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, обсъждане, творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой и на автор
– Книжен театър –
изразително четене
и творческо преразказване.
–
дискусия по теми
и проблеми от изучавани и самостоятелно
прочетени
произведения.

80

Топлото човече.
Точка с мустаци
Мая Дългъчева
Стр. 62 – 64

 Открива

 Работа по проекти:

взаимовръзката
между епизодите в развитието на действието в изучавано
произведение.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури.
 Съчинява писмен текст по
словесни и визуални опори и
по аналогия.
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– Училищен вестник –
разкази за Топлото
човече в рубриката
Новини от Книжен
свят
– библиотека Златни
книги на детството – моята електронна книжка за
Топлото човече.
 Водене на (електронен) читателски дневник.
 Читателска игротека:
В облака на въпросите, Детективи по
следите на прочетеното, Бърканица в
книжките.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

81

24

82

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

НЗ
Пролет
Радост
Дора Габе
Стр. 65 –
учелник
Стр. 28 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между те-  Образен анализ. Съ- 16.03

НЗ
Каната за чай
Ханс Кристиан
Андерсен
Стр. 66 –
учебник

 Разграничава художествено-  Образен, сюжетен и

мата и заглавието на текста.

 Разпознава диалог и монолог
в художествен текст.

 Открива описания на външен

вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Осмисля употребата
на епитетите, сравненията,
повторенията и изброяванията в него. Открива посланието в текста.
 Изгражда си представа за автора чрез по-известни негови
произведения.
 Споделя самостоятелно прочетеното в детски списания,
енциклопедии,
интернет.
Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди и картини.

то описание от повествованието в художествен текст.
Разпознава диалог и монолог.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Осмисля употребата
на епитета и олицетворението в него.
взаимовръзката
 Открива
между епизодите в развитието на действието в изучавано
произведение.
 Открива логически акценти в
художествения текст, прави
изводи.
 Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Свързва
техните постъпки с мотивите
и нравствените им качества.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към епизоди, герои и картини в изучавано произведение.
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поставителен анализ
на стихотворения от
автор и на стихотворение и народна песен.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, рецитиране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– библиотека Златни книги на детството – работа с
дигитална колекция
от книги на автора в
интернет
– Книжен театър по
творчество на избран автор.
проблемно-тематичен анализ.
 Съпоставителен анализ на приказки на
автор.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, творческо преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герой, автор, жанр
– Книжен театър по
любима приказка на
автор
– Празничен календар – Ден на щастието
– Книгата на мъдростта – събиране на пословици за
щастието.

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

83

Каната за чай
Ханс Кристиан
Андерсен
Стр. 66 –
учебник
Стр. 29 –
уч. тетрадка

 Участва в обсъждането на  Работа по проекти:

84

ИЧ
Антон и Точица
Ерих Кестнер
Стр. 132

 Сравнява случки и герои в  Образен, сюжетен и

фрагменти от литературното
произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди, картини. Аргументира отговор
на въпрос по съдържанието
на художествен и нехудожествен текст, формулира изводи и умозаключения.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни народи и
култури.
 Открива посланието на текста.
 Изгражда си представа за автора чрез негови по-известни
произведения.
 Съпоставя произведения на
фолклора, на класическата и
съвременната литература за
деца, включени в учебното
съдържание или прочетени самостоятелно.

литературни и/или фолклорни
произведения.
взаимовръзката
 Открива
между тема и заглавие и между епизодите в развитието на
действието в изучавано произведение. Свързва постъпките на героите с мотивите
за поведението им. Открива
посланието на текста.
 Аргументира отговора си на
въпрос, свързан със съдържанието на художествен и
нехудожествен текст. Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди,
картини.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури.
 Изгражда си представа за автора чрез негови по-известни
произведения. Разграничава
автор на литературно произведение от негов герой.
 Съставя писмен текст по визуални и словесни опори.
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– Дискусионен клуб
Що е щастие?
– Измислици
премислици – съчинение по преживяно
или по словесна
опора (приказки за
щастието)
– библиотека Златни
книги на детството – създаване на
електронна книжка
с любима приказка.
 Водене, представяне
и обсъждане на читателско портфолио и
читателски (писателски, личен) дневник.
 Самооценяване с инструментите Личицата на читателя.

съпоставителен анализ на текстове.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
обсъждане, преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– Книжен театър –
изразително четене
–
съчиняване на поредната история от
Училищен роман за
Училищен вестник
– библиотека Златни
книги на детството.

Бележки/
Коментари
21.03
Ден на щастието

№

Уч.
седм.

85

25

86

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

НЗ
Върбови клонки
Ангел Каралийчев
Стр. 97 –
учебник
Стр. 42 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между те-  Образен, сюжетен и

Свирепи прес
тъпници, из
Забранете тази
книга
Алън Грац
Стр. 99

 Прави връзка между епизод и  Работа по проекти:

мата и заглавието на текста.

 Разграничава художествено-

то описание от повествованието в художествен текст.
 Извлича и интерпретира конкретна информация от художествен и нехудожествен
текст.
 Разбира връзката между постъпките и мотивите за поведението на героите. Изгражда си
представа за автора чрез негови по-известни произведения.
 Познава съдържанието на
значими произведения на
фолклора, на класиката и съвременната литература за
деца, включени в учебното
съдържание.
 Разбира и споделя прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет.
 Открива основни белези на
националната си идентичност
в самостоятелно прочетени
художествени произведения.
цялостен текст на изучаваното произведение.
 Открива описание на герои и
обстановка в текст.
 Сравнява случки и герои в литературни произведения.
 Открива връзките между мотивите и действията на героите.
 Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
 Открива посланието на текста.
 Задава и отговаря на въпроси
по съдържанието на изучаваното литературно произведение.
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна
дейност, в игрови и сценични
форми.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора във връзка с изучавано
литературно или фолклорно
произведение.
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Бележки/
Коментари

съпоставителен анализ на текстове.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
обсъждане, илюстриране, преразказване.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на автор
– Книжен театър –
изразително четене,
драматизация
– Празничен календар
–
нови истории от
Училищен роман за
Училищен вестник
– библиотека Златни
книги на детството.

– Книжен свят –
представяне на книга и герой от нея
– Книжен театър –
четене по роли, изразително четене и
драматизация
– Празничен календар – Ден на детската книга
– Речник на Малкия
писател – що е то
книга, що е то читател.
 Ревю на книгата в
Литературен (училищен) вестник
 Библиотека Златни
книги на детството.
 Водене, представяне
и обсъждане на читателско портфолио и
читателски дневник, в
т.ч. електронен.

1.04
Ден на смеха
2.04
Ден на детската книга

№

Уч.
седм.

87

88

89

26

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Великден
Ели Томинска
Стр. 98
Концерт на
открито
Георги Константинов
Стр. 98

 Свързва тематично изучава-  Образен и съпоста-

НЗ
Илийчо и Ав
густ
Сотир и Пенко
Гелеви
Стр. 68

 Сравнява герои и епизоди в  Образен,

Илийчо и Ав
густ
Сотир и Пенко
Гелеви
Стр. 68

 Разбира връзката между те-  Самостоятелна рабо-

ни произведения на различни
народи – култура, бит, обичаи
и традиции.
 Разбира връзката между темата и заглавието.
 Извлича и интерпретира конкретна информация от художествен и нехудожествен текст.
 Открива описания на обстановка и на пейзаж в художествен текст.
 Осмисля употребата на епитети, сравнения и олицетворения в него. Разбира посланието в текста.
 Дава примери за благопожелания, свързани с празници и
обичаи.
 Съставя писмен текст по словесни и визуални опори.

литературното произведение.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст. Проследява взаимоотношенията между героите
в изучавано произведение.
Разпознава диалог и монолог
в художествен текст. Тълкува
и интерпретира определени
действия и събития.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои
и епизоди от изучавано произведение.

мата и заглавието на текста.
Определя и озаглавява епизодите в текста.
 Преразказва по епизоди.
 Прави устен разказ по картина.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
текст.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора във връзка с изучавано
литературно или фолклорно
произведение.
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вителен анализ на
стихотворения,
на
художествен и нехудожествен текст.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, рецитиране.
 Работа по проект:
– Книжен свят
– Книжен театър
– Празничен календар
– Литературен
вестник.

сюжетен,
проблемно-тематичен и съпоставителен
анализ на текстове.
четене:
 Творческо
интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
илюстриране, творческо преразказване,
драматизация.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне на герои от книга
– Книжен театър по
прочетена книга.
та с текст.
 Работа по проекти:
Измислици премислици – съчиняване на история с герои от книга,
илюстриране на съчинената история.
 Читателска игротека
по текста.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа
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НЗ
Самодивско
дете
Надиграване
из Български
митове и ле
генди
Цанко Лалев
Стр. 70 –
учебник
Стр.30 –
уч. тетрадка

 Познава легендата като фол-  Работа с различни
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ИЧ
Къщата на
Август
Сотир и Пенко
Гелеви
Стр. 134

 Споделя впечатления от са-  Четене разглеждане
мостоятелно прочетени художествени произведения.
 Назовава различни видове
общуване – езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно.
 Използва различни стратегии
за извличане на информация
от словесен и визуален текст
(комикс). Прави изводи и
умозаключения.
 Съчинява текст по картина и
по серия от картини.
 Обединява информация от
различни части на текста, аргументира свои мисли, подрежда хронологично дадени
действия или събития.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора.

и четене създаване на
комикс.
 Образен и сюжетен
анализ.
 Съпоставителен анализ на словесен и визуален текст.
на
 Интерпретация
произведение
чрез
словесно рисуване и
илюстриране, съчиняване по картина.
 Работа по проекти:
създаване на електронна книжка с рисувани истории или
истории в картини
 Енциклопедия Книжен свят – представяне на комикс.

Самодивско
дете
Надиграване
Цанко Лалев
Стр. 70 –
учебник
Стр.30 –
уч. тетрадка

 Проследява

 Съпоставителен ана-
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27

клорен и литературен вид.
Осмисля връзката между темата и заглавието на текста.
 Ориентира се в съдържанието и частите на текста с опора
на заглавията, подзаглавията
и илюстрациите.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен
текст.
 Съчинява текст (по избор):
– отговор на поставен въпрос
по съдържанието на изучавано произведение
– по аналогия
– по картина от художник
–
по словесна опора (две
думи).

взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
 Свързва тематично изучавани
произведения на различни народи – бит, обичаи, традиции.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст с
опора на карта с алгоритъм.
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източници на информация.
 Образен и сюжетен
анализ на литературното произведение
чрез беседа и подборно четене.
 Съпоставителен анализ на художествен и
нехудожествен текст.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене,
съставяне на кратък
преразказ.
 Визуално представяне на героя с помощта
на електронни средства или на хартия.

лиз между фолклорна
и литературна легенда чрез подборно четене и обсъждане.
 Интерпретация: творчески преразказ от
името на героя.
 Групова работа: съставяне на страница
на герой в енциклопедия Книжен свят.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари
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НЗ
Нощен покой
Асен Разцветников
Стр. 100 –
учебник
Стр. 44 –
уч. тетрадка

 Открива описания на външен  Образен и съпостави- 22.04
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Празник
Асен Разцветников
Стр. 101
Всеобща исто
рия
Джани Родари
Стр. 101

 Открива описания на външен  Съпоставителен ана-

НЗ
Малка приказка
за луната
Кина Къдрева
Стр. 72 –
учебник
Малка приказка
слънцето
Кина Къдрева
Стр. 73 –
учебник
Стр. 31 –
уч. тетрадка

 Разграничава автора на лите-  Използване на раз-

95

28

вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
 Осмисля използването на
олицетворение и епитет като
изразно средство, определя
пряко и непряко значение на
думите в изучавано произведение. Разбира връзката между
темата и заглавието на текста.
 Допълва знанията си за автора, като се запознава с по-известни негови произведения.
 Съставя писмен текст по словесна или визуална опора във
връзка със съдържанието на
изучавано произведение.
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
Осмисля използването на олицетворение и епитет в него.
 Открива посланието на текста.
 Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст. Интерпретира
факти и идеи.
 Аргументира и отговаря писмено на въпрос, поставен към
художествен или нехудожествен текст.
 Споделя впечатления от прочетено по темата от списания,
енциклопедии, интернет.

ратурно произведение от неговия герой, художествен от
нехудожествен текст.
 Осмисля условния характер
на художествения текст. Определя прякото и преносното
значение на думата.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка,
на пейзаж.
 Осмисля употребата на изброяване, повторение, епитети и сравнения в художественото произведение.
 Извлича конкретна информация и интерпретира факти и
идеи от научнопопулярен текст.
 Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен
или нехудожествен текст.
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телен анализ на произведения от изучаван автор в различни
жанрове.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
илюстриране, разказ
по картина на художник, изразително
четене.
 Групова работа по
проекти: съставяне
на страничка на автора в енциклопедия
Книжен свят.

лиз на художествен и
нехудожествен текст
и на произведения
от различни автори с
обща тема.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
илюстриране, изразително четене.
 Групова работа по
проекти: Празничен
календар – съставяне на плакат за Деня
на земята, като се използват възможности
те на електронните
средства.
лични стратегии за извличане на информация от художествен и
нехудожествен текст.
 Съпоставителен анализ и интерпретация
чрез словесно рисуване, илюстриране,
досъчиняване, изразително четене.
 Читателски игри: В
облака на въпросите, Детективи в четенето, Бърканица в
текстовете.
 Работа по проекти:
Измислици премислици – съчиняване на
своя приказка.

Ден на земята

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

Занаятът е
по-ценен от
златото
Арменска приказка
Стр. 102 –
учебник
Стр. 43 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между за-  Самостоятелна рабо- 29.04

97

Занаятът е
по-ценен от
златото
Арменска приказка
Стр. 102 –
учебник
Стр. 43 –
уч. тетрадка

 Аргументира отговора на въ-  Работа по проекти:

98

ИЧ
Приключения
та на Таласъм
чето (работа
с електронна
книга)
Никола Райков
Стр. 55 –
уч. тетрадка

 Чете с разбиране дигитален  Четене и разглеждане

96

главието и темата на текста.

та с текста.

Междунаро-

 Ориентира се в последова-  Образен и проблем- ден ден на
телността и открива взаимовръзката между епизодите в
развитието на действието в
изучавано произведение. Съотнася заглавие към конкретен епизод.
 Сравнява случки и герои в
литературни и/или фолклорни
произведения.
 Открива посланието на текста
и съотнася пословица към
изучаван литературен и фолклорен текст.
 Илюстрира културния диалог
между различни общности
с примери от литературни и
фолклорни произведения.
прос по съдържанието на художествен и/или нехудожествен текст.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини.
 Познава произведения от детската литература, свързана с
културното многообразие и
нравствените добродетели на
българския народ.
 Открива нравствени ценности, изказани в български
пословици и пословици на
други народи.

текст, споделя впечатления за
прочетеното.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и
фолклорни произведения.
 Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
 Изразява и аргументира предпочитания към художествени
герои, епизоди, автори и текстове, прочетени самостоятелно. Употребява правилно
букви и цифри при писане на
кратки електронни съобщения и писма.
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но-тематичен анализ.
на
творбата чрез словесно рисуване, изразително четене и
разказване, избор на
пословица към текста.
 Работа по проекти:
съчиняване на приказка по аналогия или
по словесна опора
(пословицата от заглавието на произведението).
 Водене на читателски
дневник и на писателски дневник.

 Интерпретация

– Книжен свят – със
тавяне на страница
за Деня на труда в
енциклопедия; представяне на битовата
приказка като вид
фолклорен текст
– Празничен календар – съставяне на
страница с пословици за труда в Книгата на мъдростта
– Книжен театър –
приказки за труда
на различни народи.

на електронна книга.
Творческо дописване
на произведение с игрови характер.
 Самостоятелна работа с текст от електронна книга в онлайн режим.
 Водене на електронен
дневник – споделяне
на впечатления.
на
 Интерпретация
текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна дейност,
в игрови и сценични
форми.

танца

01.05
Международен ден на
труда

№

Уч.
седм.
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29

100

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Да общуваме
като читатели
за прочетеното
и наученото
Обобщение
Стр. 82

 Илюстрира с примери от тек  Проектно учене и

ИзхД
Какво знам и
мога в края на
4. клас (работа в учебната
тетрадка)
Още нещо за
палачинката
Красимир Дамянов
Стр. 61 – 63 –
уч. тетрадка

 Намира конкретна информа-  Самостоятелно чете-

ста отговора на въпрос към
изучавано произведение, аргументира мнението си.
 Интерпретира текстове на
литературни и фолклорни
произведения чрез участие в
групова и екипна дейност, в
игрови и сценични форми.
 Сравнява герои, епизоди и
картини от различни произведения, аргументира предпочитанията си.
 Изгражда представа за творчеството на автора, като обобщава впечатленията си за
негови произведения.
 Открива основни белези на
своята национална идентичност и на културна различност
в изучени и/или самостоятелно прочетени литературни
и фолклорни произведения.
 Илюстрира културния диалог
между различни общности
с примери от литературни и
фолклорни произведения.

ция в текст. Прави заключения. Открива значението на
непознати думи и изрази с
опора в текста.
 Осмисля употребата на сравнение и олицетворение в текста. Разпознава диалог и монолог. Илюстрира с примери
от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение.
 Аргументира отговор на поставен въпрос по съдържанието на художествен и/или
нехудожествен текст. Интерпретира и обобщава информация и идеи. Открива посланието на текста. Разграничава
легендата като жанр.
 Сравнява случки и герои в
литературни и/или фолклорни
произведения.
 Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
 Свързва постъпките на героите
с мотивите за поведението им.
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групова работа: съставяне и представяне на автори, книжки,
страници от вестника
на класа.
 Представяне и обсъждане на читателско портфолио и читателски дневник.
 Формиращо оценяване
по картата с умения:
– самооценяване
– читателски дискусии по теми и проблеми от изучавани
и
самостоятелно
прочетени произведения.
 Читателска игротека:
В облака на въпросите, Детективи по
следите на прочетеното, Бърканица
в книжките, Измислици премислици с
Малкия писател.
не с разбиране и работа с текста.
 Тестово критерийно
оценяване на четенето с разбиране.
 Самооценяване с инструментите Личицата на читателя,
Светофарът на ученето и Пътечката
на четенето.
 Оценяване чрез електронен тест.
 Обсъждане на резултатите.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

101

102

103

30

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

НЗ
Свети Георги
Веса Паспалеева
Стр. 104 –
учебник
Стр. 45 –
уч. тетрадка
Свети Георги и
змеят
легенда
Стр. 105

 Осмисля текста на народна-  Самостоятелна рабо-

НЗ
Неделно гледане
Виктор Самуилов
Стр. 105 –
учебник
Стр. 46 –
уч. тетрадка

 Осмисля връзката между те-  Самостоятелна работа 15.05.

НЗ
Балерината от
лунната стая
Анета Дучева
Стр. 74

 Открива взаимовръзката меж-  Дискусия – характера

та песен и на легендата като
фолклорно произведение.
 Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст.
 Открива описания на външен
вид на герои, на обстановка, на
пейзаж.
 Осмисля ролята на епитета,
повторението и изброяването като изразни средства в
конкретно произведение.
 Сравнява случки и герои в
литературни и/или фолклорни
произведения.
 Преразказва легенда устно
или писмено.
 Илюстрира културния диалог
между различни общности и
народи с примери от самостоятелно прочетени текстове в детски списания, енциклопедии,
интернет.
мата и заглавието на текста.
Открива посланието в него.
 Аргументира отговор на поставен въпрос по съдържанието
на художествен и нехудожествен текст. Сравнява случки
и герои в литературни и/или
фолклорни произведения.
 Разграничава диалог от монолог, автор на литературно
произведение от негов герой.
 Допълва знанията си за автора, като се запознава с други
негови произведения.
 Представяне на автор в електронния албум на класа.

ду епизодите в развитието на
действието и ги озаглавява.
 Разграничава описание от
повествование. Открива олицетворението и посланието в
текста.
 Аргументира отговор на поставен въпрос по съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои,
епизоди, картини.
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та с текста.

 Образен, сюжетен и

съпоставителен анализ на песен и легенда, на художествен и
нехудожествен текст,
които имат обща
тема.
на
 Интерпретация
творбата чрез словесно рисуване, изразително четене, рецитиране и преразказване.
 Работа по проекти:
– Празничен календар
– Училищен вестник
– Измислици премислици (писане на легенда).

с текста и с дигитални
източници и средства
за информация.
 Интерпретация чрез
словесно рисуване,
изразително четене и
рецитиране.
 Работа по проекти:
– Книжен свят
–
водене на (електронен) читателски
дневник
– библиотека Златни
книги – електронна
книжка с лично творчество по темата.
на героя в епизодите
от текста.
 Интерпретация чрез
изразително четене,
словесно рисуване и
илюстриране.
 Работа по проект:
– мултимедийно представяне на автора
– Книжен свят –
представяне на автор.

Ден на семейството

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

104

Балерината от
лунната стая
Анета Дучева
Стр. 74

 Сравнява случки и герои в  Съпоставка на лите-

105

ИЧ
Том Сойер
Марк Твен
Стр.138 –
учебник
Стр. 60 –
уч. тетрадка

 Открива описание на външен  Четене с разбиране –

Алисия Алонсо,
Елена Фавили
и Франческа
Кавало
Стр.76 –
учебник
Стр. 32 –
уч. тетрадка

 Използва различни стратегии  Четене с разбиране и

106

31

литературни и/или фолклорни
произведения.
 Допълва знанията за автора,
като се запознава с други негови произведения.
 Споделя прочетеното за автора от интернет или електронната библиотека на класа.
 Аргументира предпочитанията си към литературни и фолклорни произведения, към автори и книги.

вид на герой и на обстановка
в художествения текст, различава художествено описание
от повествование.
 Ориентира се в последователността на епизодите при
развитието на действието в
изучавано произведение, проследява взаимоотношенията
между героите.
 Сравнява герои от изучавано
произведение с герои от други литературни произведения.
 Открива посланието на текста.
 Разграничава автора от неговия герой.

за извличане на информация
от художествен и нехудожествен текст.
 Разбира връзката между темата и заглавието на текста и
книгата. Разграничава описание от повествование.
 Коментира постъпките на героите от изучавано произведение, като ги свързва с мотивите за тяхното поведение и с
нравствените им качества.
 Открива посланието на текста. Съпоставя художествен
с нехудожествен текст.
 Съчинява писмен отговор на
поставен въпрос по съдържанието на изучавано произведение.
 Прави съчинение по аналогия
и/или по картина.
 Редактира свой и чужд текст.
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ратурни произведения на автор.
 Работа с електронни
източници и средства
на информация.
на
 Интерпретация
текст чрез илюстриране с електронни
средства.

решаване на практически задачи, свързани с текст.
 Интерпретация чрез
изразително четене,
преразказване и драматизация.
 Работа по проект:
Книжен свят – представяне на герой, автор, книга
 Отразяване на впечатления в читателски дневник.
 Формиращо оценяване – преглед на читателски дневник.
работа с текст и други източници на информация.
 Анализ и интерпретация на факти и идеи
от научнопопулярен
текст.
 Съставяне на план и
мисловна карта по текста.
 Водене на читателски
дневник – преразказ
на кратък повествователен текст.
 Работа по проекти:
енциклопедия Книжен свят и книга с
Измислици премислици.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Бележки/
Коментари

107

Големият ден
Иван Вазов
Стр.106
Върви народе
възродени
Стоян Михайлонски
Стр. 106

 Познава произведения, пос-  Работа с тълковен реч- 24 май

108

НЗ
Моята учител
ка
Леда Милева
Стр. 107 –
учебник
Стр. 47 –
уч. тетрадка

 Разбира връзката между те-  Коментиране на сти-

Маргарет Ха
милтън
Елена Фавили
и Франческа
Кавало
Стр.77 –
учебник
Стр. 32 –
уч. тетрадка

 Разграничава художествен от  Работа с текста и с

109

32

ветени на България, българския народ и българския език.
 Рецитира стихотворения от
български автори.
 Съпоставя текстове от различен жанр и от различен вид
изкуство. Открива посланието на текста.
 Коментира видове общуване с
езикови и неезикови средства.
 Прави разлики при четене на
текст от хартиена и дигитална
страница.
мата и заглавието на текста.
Открива посланието на текста.
 Разграничава монолог от диа
лог.
 Допълва знанията за автора,
като се запознава с други негови произведения.
 Познава произведения от детската литература, свързани с
културното многообразие и
нравствените добродетели на
българския народ.
 Изразява предпочитания към
автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни народи.
Рецитира стихотворения от
български автори.
 Пише правилно букви и цифри в лично писмо с електронни средства.

нехудожествен текст, описание от повествование.
 Открива посланието на текста. Сравнява герои от различни произведения.
 Коментира и задава въпроси по съдържанието на художествен и нехудожествен
текст.
 Използва различни стратегии
за извличане на информация.
 Подбира, подрежда, обобщава информацията, прави изводи и заключения.
 Съчинява писмен текст по зададена тема или по поставен
въпрос.
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ник и с други източници на информация.
 Образен и проблемно-тематичен анализ.
на
 Интерпретация
творбата чрез словесно рисуване, изразително четене и рецитиране.
 Съчиняване на писмен отговор на въпрос по тема от произведението.
хотворението след самостоятелен прочит.
 Образен и проблемно-тематичен анализ.
на
 Интерпретация
творбата чрез словесно рисуване, изразително четене и рецитиране.
 Работа по проект
Книжен свят – представяне на автор
 Моята електронна
книжка за учителя
в библиотека Златни
книги на детството
 Водене на читателски
и личен дневник.

други източници на
информация.
 Съставяне на план
и мисловна карта по
текста.
 Работа по проекти:
– Книжен свят –
представяне
на
книгата
– електронна книжка
с Измислици премислици за моето
бъдеще или епизод
от Училищния роман на класа, който
разказва за мечти, за
бъдещи професии
– електронен читателски дневник.

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Завръщане в
бъдещето
Любен Дилов
Стр. 78

 Споделя впечатления от са-  Самостоятелна рабо-

111

Завръщане в
бъдещето
Любен Дилов
Стр. 78

 Извлича информация от ху-  Презентация

112

ИЧ
Капитаните
от Бискайския
залив
Станислав
Стратиев
Стр. 140

 Споделя впечатленията си от  Работа с тълковен

110

мостоятелно прочетено литературно произведение.
 Разграничава художествен и
нехудожествен текст, разграничава художественото опи
сание от повествованието,
факти от измислици.
 Открива описания на обстановка и пейзаж в литературното произведение, взаимовръзката между епизодите в
развитието на действието.
 Свързва постъпките с мотивите и нравствените качества
на героите. Открива посланието на текста.
 Съставя писмен отговор на
поставен въпрос върху изучавано произведение с помощта
на словесни и визуални опори.

дожествен и нехудожествен
текст, прави изводи и заключения. Съставя писмен текст
по зададена тема.
 Допълва представата си за автора чрез негови по-известни
произведения – представяне
на Звездните приключения
на Нуми и Ники – фантастичен роман за деца и подобни
на тях същества.
 Споделя прочетеното от детски списания, енциклопедии и
интернет.
 Прави разлики при четене на
текст от хартиен и дигитален
носител.
самостоятелно прочетен откъс от произведение.
 Проследява взаимоотношенията между героите, свързва
техните постъпки с мотивите
за поведението им, разграничава художественото описание от повествованието. Открива посланието на текста.
 Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна
дейност. Уместно употребява
езикови и неезикови средства
в общуването според комуникативната ситуация.
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та с текст и е-ресурси.
проблемно-тематичен
съпоставителен анализ
на художествен и нехудожествен текст.
на
 Интерпретация
изучаваното произведение чрез словесно
рисуване и творческо
преразказване.
 Работа по проект:
електронна книжка с
научнофантистични
Измислици премислици – Градът на бъдещето и планетата на децата.

 Образен,

на
Слънчевата система
и космическите пътешествия.
 Виртуално пътешествие в миналото и в
бъдещото на Книжен
свят.
 Работа по проект:
Книжен театър –
литературно четене
на откъс от роман на
автора.
 Книжен свят – представяне на автора и
научнофантастичен
разказ.

речник и електронни
източници на информация.
 Използване на различни стратегии за
извличане на информация от художествен и научнопопулярен текст.
 Групова работа за
съставяне на викторини, тестове и сценарии за празника на
четенето.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

113

33

114

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Аз раста
Георги Струмски
Стр. 108
Детство мое
Георги Струмски
Стр. 108

 Аргументира отговор на по-  Образен,

Томас и Биле
Кристине Ньостингер
Стр. 109 –
учебник
Стр. 48 –
уч. тетрадка

 Коментира постъпките на ге-  Образен и проблем-

ставен въпрос по съдържанието на художествен и нехудожествен текст. Открива
изразните средства олицетворение и сравнение и осмисля
тяхната употреба. Разбира
посланието на текста.
 Разграничава автор на литературно произведение от негов герой.
 Допълва представата си за автора чрез негови по-известни
произведения.
 Познава произведения на
фолклора, на класическата и
съвременната литература за
деца, включени в читанката.
 Изразява и аргументира емоционално-оценъчно отношение към герои и автори от
детската литература.
 Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална
опора.
роите от изучавано произведение.
 Открива връзките между мотивите и действията на героите.
 Свързва постъпките на героите
с мотивите за поведението им.
 Сравнява герои от литературни и фолклорни произведения.
 Открива посланието на текста. Аргументира отговор на
поставен въпрос, свързан със
съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
 Изразява предпочитания към
художествени текстове, прочетени самостоятелно.

204

проблемно- тематичен и съпоставителен анализ
на стихотворения от
избран автор и/или от
различни автори, но с
обща тема.
 Интерпретация чрез
сценично представяне.
 Водене на читателски
и писателски дневник.
 Работа по проект:
– Книжен свят –
представяне на автора и на детето
герой в стихотворението
– Книжен театър –
представяне на колективния Училищен роман на класа.

но-тематичен анализ
на разказ.
 Интерпретация чрез
сценично представяне.
 Мултимедийна презентация за творчеството на автори, които
пишат за деца.
 Водене на читателски
и писателски дневник.
 Дискусия за правата
на детето.
 Книжен свят – представяне на енциклопедията.

Бележки/
Коментари
01.06
Международен ден на
детето

№

Уч.
седм.

115

116

34

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Как да общува
ме като чита
тели за онова,
което прочето
хме и научихме
Обобщение
Стр. 110 –
учебник
Стр. 50 –
уч. тетрадка

 Аргументира с примери от  Проектно учене –

Годишен пре
говор
Стр. 142

 Аргументира отговор на по-  Самостоятелна работа

текста отговор на въпрос по
съдържанието на изучавани
произведения.
 Сравнява герои, епизоди и
картини от различни произведения.
 Изгражда представа за творчеството на автора, като обобщава впечатленията си за
негови произведения.
 Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и
фолклорни произведения.
 Открива основни белези на
своята национална идентичност и на културна различност в изучени и самостоятелно прочетени литературни
и фолклорни произведения.
 Илюстрира културния диалог
между различни общности
с примери от литературни и
фолклорни произведения.
 Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии,
достъпна информация от интернет.

ставен въпрос по съдържанието на художествен и нехудожествен текст. Открива
посланието в текста.
 Открива и осмисля употребата на изразните средства в
художествената реч.
 Познава значими произведения на фолклора, на класическата и съвременната литература за деца, включени в
читанката. Изразява предпочитания към автори и заглавия.
 Допълва представата си за автор чрез негови по-известни
произведения.
 Открива белези на културната различност в изучавани литературни произведения, дава
примери за междукултурен
диалог.
 Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии,
достъпна информация от интернет.
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представяне на автори и съставяне на
електронни книжки,
страници от вестника
на класа.
 Проектно оценяване
– представяне и обсъждане на читателско портфолио и читателски дневник.
 Формиращо оценяване по картата с умения:
– самооценяване
– читателски дискусии
по теми и проблеми
от изучавани и самостоятелно прочетени произведения
– игровизация – В облака на въпросите,
Детективи по следите на прочетеното, Бърканица в
книжките, Измислици премислици с
Малкия писател,
викторини, тестове.

с текст и книга.

 Образен и проблем-

но-тематичен анализ,
интерпретация
на
изучени литературни
и фолклорни произведения.
 Игровизация – читателски игри и викторини, читателска конференция.
 Заключително оценяване:
– диагностични задачи, включени в темата за годишен преговор в читанката
– по желание повторно се разиграват
читателските игри
от обобщителните
страници в края на
модулите в учебната тетрадка.

Бележки/
Коментари

№

Уч.
седм.

Тема

 Очаквани резултати
от обучението

 Методи и похвати
на работа

Празник
на книгата и
четенето
Роден край
Калина Малина
Стр. 80

 Познава значими произведе-  Самостоятелна работа

118

Празник на кни
гата и четенето
Слънцето и
книгата
Елисавета Багряна
Стр. 81 –
учебник
Стр. 33 –
уч. тетрадка

 Разграничава автор на лите-  Работа по проекти:

119

Празник на кни
гата и четене
то
Стр. 49 –
уч. тетрадка
Книги за ваканцията

 Изразява емоционално-оце-  Работа по проекти:

117

ния на фолклора, на класическата и съвременната литература за деца, включени
в учебното съдържание. Открива и осмисля употребата
на изразните средства в художествената реч, използвани
от автора.
 Съставяне на писмен текст
с помощта на словесна или
визуална опора във връзка с
изучавано литературно или
фолклорно произведение.
 Открива посланието в текста.
 Разучава и рецитира стихотворения от български автори.
ратурно произведение от негов герой, диалог от монолог.
 Открива изразните средства
олицетворение, епитет и сравнение. Осмисля тяхната употреба в художествената реч.
 Аргументира отговора си на
въпрос по съдържанието на
художествен и нехудожествен текст.
 Открива посланието на текста.
 Участие в сценични игрови
форми за интерпретация на
творбата.
нъчно отношение, изказва и
аргументира предпочитания
към изучени и самостоятелно
прочетени фолклорни и литературни произведения, на любими герои, на автори.
 Интерпретира текст на литературни и фолклорни произведения, като участва в
екипна дейност, в игрови и
сценични форми.
 Назовава различни видове
общуване – езиково, неезиково, устно, писмено, електронно и неелектронно.
 Участва в общуването с различни комуникативни роли.
 Употребява правилно букви
и цифри при писане на кратки електронни съобщения и
писма.
 Читателска игротека.
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с текст и книга.

 Работа по проект:
Училищен вестник –
изготвяне и представяне на сборник
и/или библиотека с
книжки за родината и
родния език.
 Конкурс за изразително четене и рецитиране.
 Виртуално пътешествие из страниците на
Роден свят и Книжен свят.

– Книжен театър –
изразително и ролево четене, драматизация и рецитиране
– Книжен свят – мултимедийна презентация на автор и неговото творчество
– библиотека Златни
книги на детството – моята електронна книжка за
Елисавета Багряна
– Празник на книгата и четенето.
– Книжен свят – мултимедийни презентации на изучавани
произведения, книги и автор, изготвяне на дигитална
колекция с книги на
класа
– читателска конференция – представяне на читателски
дневници
– библиотека Златни
книги на детството – представяне
на класацията
– Книжен театър –
литературно четене
на златни страници
от любими книги,
в т.ч. страници от
книги с Измислици
премислици.

Бележки/
Коментари

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложениe № 1

ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 1
След раздела Какво научих в трети клас
ЛЯТО В БУРГАС
Ще ти разкажа за Бургас. Всяко лято ходим там при баба и дядо. Те живеят близко до Централния плаж. Той е
нашето любимо място за къпане и за събиране на тен под жарките слънчеви лъчи. Плажът разполага и с игрища
за плажен волейбол, футбол и тенис. Ние спортуваме, лудуваме и се забавляваме на воля. Вечер се разхождаме
в Морската градина, а възрастните се радват на морския бриз, приседнали на някоя пейка сред омайната свежест
на цветята. Всяка година с нетърпение очакваме фестивала на пясъчните фигури. Той се провежда в северната
част на Морската градина, в района зад Конната база. О, тогава пред очите ни се разкрива приказната гледка
на фигурите от пясък! Те се извисяват над нас и ни омагьосват с причудливите си форми. Правим си снимки
и оставаме там до настъпването на нощта. После се прибираме вкъщи и дълго си разказваме весели истории и
вълнуващи преживявания от деня. Хубаво е, когато в семейството има сговор, нали?
А ти къде беше през лятната ваканция? Разкажи ми, моля те!
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 1

1

Правопис на неударените гласни: лъчи, лудуваме, се забавляваме, градина, нетърпение, очите, причудливи, вълнуващи, морето, пясък.

10

2

Правопис на звучните съгласни: плаж, бриз, гледка, близко.

4

3

Правопис на т пред звучна в средата на думата, с и в началото на думата пред звучен
съгласен: футбол, сговор, всяко.

3

4

Правопис на думи с групи съгласни: възрастните, част, свежест.

3

5

Правопис на думи с представки: разкажа, събиране, разполага, разхождаме, разкрива, оставаме, прибираме, разказваме, причудливи.

9

6

Пунктуация на видовете изречения.

4

7

Четливо писане.

2

Брой точки

Максимален брой:

30

Допълнителни думи с правописни особености: Бургас, Централния плаж, Морската градина, Конната база.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 2
След раздела Звуков състав на думата
Ти знаеш ли малката бяла къщурка на речния бряг? Тя е положена на четири големи камъка. Има само едно
прозорче и то гледа към равната шир на тихата река. Като запалена лула дими високият комин на къщичката.
Една снежнобяла завеска потуля светлата къщна стаичка. Когато прозорчето е отворено и вятърът играе със
завеската, параходите бягат надолу и пътниците думат:
– Бялата къщурка ни маха със своята кърпичка. Сбогом!
В къщичката има само една стая. В стаята – една маса и два стола. До прозореца е креватчето на Ането, а до
камината – големият дървен креват на дядо Иван. Цялата стая свети от чистота. Ако някой купувач мине и се
провикне: „Смет купувам!“ – горкото Ане няма да получи нито една паричка.
Из Ането, Ангел Каралийчев
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 2

1

Правопис на неударените гласни: къщурка, камъка, вятърът, надолу, купувач (купувам).

5

2

Правопис на звучните съгласни: бряг.

1

3

Правопис на с в началото на думата пред звучен съгласен: сбогом.

1

4

Правопис на думи с групи съгласни: къщна.

1

5

Правопис на думи с меки съгласни: бяла, бряг, снежнобяла, потуля, вятърът, бягат,
бялата, дядо, цялата, някой, няма.

11

6

Правопис на думи с представки: запалена, провикне.

2

7

Правопис на думи без ударение: ли, на, със, се.

4

8

Пунктуация на видовете изречения.

3

9

Четливо писане.

2

Брой точки

Максимален брой:

30

Допълнителни думи с правописни особености: снежнобяла, завеска, параходите, Ането, Иван.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 3
След раздела Словообразуване
БЕСЕДА ЗА ЛЕВСКИ
Родната къща на Васил Левски се намира в град Карлово. В нея е преминало детството на Апостола.
Къщата е малка едноетажна сграда. Има две стаи: спалня и гостна. До нея е работилницата, в която стопаните
са изплитали красиви гайтани. Каменни стълби отвеждат в зимника, където е било скривалището на Левски.
Дълго време необитавана, къщата почти рухва. През Освободителната война тя е изцяло опожарена.
Възстановена е в началото на миналия век. Ценна помощ за първоначалния ѝ вид оказват съгражданите и
племенниците на Апостола. За пръв път тя отваря врати като музей през 1937 година.
Името на Левски е свято за всеки българин. Този синеок и русокос момък с храбро и жертвоготовно сърце ни
впечатлява със силата и храбростта си. Идеалът му за чиста и свята република и стремежът му за свобода и
независимост ни вдъхновяват да бъдем като него.
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 3

1

Правопис на сложни думи: едноетажна, първоначалния, синеок, русокос, жертвоготовно.

5

2

Правопис на неударените гласни: където, Освободителната, момък.

3

3

Правопис на звучните съгласни: Левски, град.

2

4

Правопис на с в началото на думата пред звучен съгласен: сграда.

1

Правопис на думи с групи съгласни: детството, гостна, скривалище, храброст,
независимост, помощ.
Правопис на думи с представки: изплитали, изцяло, опожарена, възстановена,
оказват, съграждани, впечатлява, вдъхновява.

6

7

Правопис на думи с двойно -нн- – каменни, племенници, ценна.

3

8

Четливо писане.

2
30

5
6

Брой точки

Максимален брой:

8

Допълнителни думи с правописни особености: гайтани, война, музей.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 4
След раздела Думата в речника на езика
Дядо има малка къщичка на брега на Дунава. Това лято сме си сами с него, по мъжки. Мама отначало не
разрешаваше, но дядо ѝ обеща, че няма да седя все във водата. И аз наистина спазвам обещанието, защото
дядо каза, че водата ще ми изпие силата.
Рибарите по цял ден кръстосват реката. Опъват и прибират мрежите си, а в тях проблясват уловените риби,
които от слънцето са като златни. Когато слънцето падне ниско над реката и образува златна пътечка по нея,
рибките сами излизат по повърхността на водата и подскачат ли, подскачат. Искат и те да станат златни, но да
не са в мрежата. След това слънцето пада в реката и тя става тъмна, тиха и тъжна.
Из При дядо, Ели Томинска
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 4

Брой точки

1

Правопис на неударените гласни: реката, водата, обещанието, кръстосват, опъват,
пътечка.

5

2

Правопис на звучните съгласни: мъжки, рибките.

2

3

Правопис на думи с меки съгласни: дядо, лято, няма, седя, цял, тях, проблясват, тя.

8

4

Правопис на думи с думи с групи съгласни: повърхност (повърхността).

1

5

Правопис на думи с представки: отначало, изпие, проблясват, уловените, подскачат.

5

6

Правопис на думи без ударение: сме, си, не, но, че, да, ще, ми, а, над, по.

5

7

Правопис изречение.

2

8

Четливо писане.

3
Максимален брой:

30

Допълнителни думи с правописни особености: във водата, наистина.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 5
След раздела Изречение
Кладенецът, до който бяхме стигнали, не приличаше на кладенците в Сахара. Сахарските кладенци са
обикновени ями, изровени в пясъка. Този приличаше на селски кладенец. Но нямаше никакво село и си
помислих, че сънувам.
– Странно – казах на малкия принц. – Всичко е готово: макарата, кофата и въжето.
Той се засмя, докосна въжето, завъртя макарата. И макарата изстена като някой стар ветропоказател, който
отдавна не е бил въртян от вятъра.
– Чуваш ли, ние събудихме кладенеца и той пее...
– Остави на мен – казах му, – много е тежко за теб.
Бавно издърпах кофата до ръба на каменния зид. Сложих я там добре изправена. В ушите ми още звънтеше
песента на макарата, а в потрепващата вода виждах да трепти слънцето.
Из Малкият принц, А. С. Екзюпери
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 5

1

Пунктуация в изречението: двоеточие (1), многоточие (1), отделяне на речта на
героите (3) и авторската реч (4), запетая пред свързващите думи (2), запетая при
изброяване (1), запетаи, които разделят простите изречения (2).

14

2

Правопис на сложни думи: ветропоказател.

1

3

Правопис на неударените гласни: въжето, пясъка, сънувам, ушите, завъртя, вятърът.

6

4

Правопис на звучните съгласни: тежко, зид.

2

5

Правопис на думи с представки: помислих, изстена, събудихме, отдавна, изправена.

5

6

Четливо писане.

2

Брой точки

Максимален брой:

30

Допълнителни думи с правописни особености: Сахара, ями, странно.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 6
След раздела Части на речта
КОТКИТЕ
Явор е по-големият ми брат. Той е много любознателен. Казва, че котките са от семейство Хищници и посочва
нашата котка. Тя е типичен представител на котешкото семейство. Други известни котки са лъвът, тигърът,
леопардът, рисът и пумата.
Аз го слушам и не споря. Знам, че Бети не е хищник. Тя е мила и гальовна котка. Има си две сладки котета:
Лори и Линда. Те са малки и безпомощни, защото се родиха преди шест дни. Бети поглежда към брат ми и
безшумно излиза от стаята. Къде ли отива? Явор важно добавя, че се е запътила да си навести роднините. Или
пък отива да лови мишки, понеже е от семейство Хищници. Аз прегръщам пухкавите котенца, тропвам с краче
и казвам сърдито:
– Стига, Яворе! Щом котките живеят тук, значи са от нашето семейство!
Явор се смее, а аз още малко и ще се разплача.
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 6

1

Правопис на:
– съществителни имена – хищници, семейство, представител
– прилагателни имена – по-големият, известни, остроумен, гальовна, сладки, безпомощни, пухкави.
– числителни имена – шест.
– глаголи – разплача, прегръщам.

13

2

Правопис на представки: безшумно, запътила.

2

3

Правопис на членуваните части на речта: котките, лъвът, тигърът, леопардът,
рисът, пумата.

6

4

Правопис на думи без ударение – ми, са, си, се.

4

5

Пунктуация на изреченията.

3

6

Четливо писане.

2

Брой точки

Максимален брой:

30

Думи с правописни особености: семейство, аз, Явор, Бети, Лора, Линда, смеем, сърдито.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ Знам и мога № 7
След раздела Годишен преговор
МОЯТА РОДИНА
България е моята прелестна родина. Тя е свещена и благословена земя.
Земята на дедите ни е кътче от рая. Малка е по територия, но е дарена с изключителна хубост. Тя пази спомена за велики ханове и царе, за безстрашни герои, дали живота си за нейната свобода. Всяко кътче притежава
чар и обаятелност. Всяко селище и местност имат своя легенда, която се предава от уста на уста и прославя
непобедимия български дух. Тихият бял Дунав и Черното море, златната Добруджа и китната Розова долина,
Рила, Пирин, Родопите и Стара планина вдъхновяват поети, писатели и художници. Певци, композитори, изо
бретатели и спортисти разнасят славата на България по целия свят.
Създадена с мъдрост и любов, съхранила се през хилядолетната си история, България е нашето богатство.
Носим я в сърцето си. С нашата обич тя е по-силна и ще пребъде през вековете.
№

Критерии за оценка на диктовката към Знам и мога № 7

Брой точки

1

Правопис на съществителни собствени имена: България, Дунав, Добруджа, Черно
море, Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Розовата долина.

9

2

Правопис на степенувано прилагателно: по-силна.

1

3

Правопис на:
– с ъществителни имена – хубост, обаятелност, селище, местност, мъдрост, любов, богатство, родина.
– прилагателни имена – прелестна, свещена, изключителна, безстрашни, непобедимия.
– глаголи – прославя, вдъхновяват, разнасят.

16

4

Правопис на сложни думи – благословена, хилядолетна.

2

5

Четливо писане.

2
Максимален брой:

30

Допълнителни думи с правописни особености: свещена, територия, изобретатели, певци, композитори.
Скала за приравняване на точките в качествена оценка
от 25 т. до 30 т.

От 20 т. до 25 т.

От 15 т. до 20 т.

От 10 т. до 15 т.

Отличен

Много добър

Добър

Среден
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Приложениe № 2

СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Раздела Създаване на текстова
Брой точки

Постижение

0 – 10

Има съществени пропуски в усвояването на учебния материал

11 – 15

Учебният материал е усвоен на добро ниво

16 – 20

Постигнато е високо ниво на усвоените знания

Текстовете, които мога да създавам – Входно ниво
А. Ключ с верните отговори от теста за входно ниво:
1. б)
2. а)
3. в)
4. а)
за верен отговор – 3 точки, за грешен – 0 точки
Б. 5 задача. Критерии за оценка на писмената работа за входно ниво.
Всеки отговор на поставен въпрос се оценява, както следва:
2 точки – няма правописни грешки, точни и ясни изречения
1 точка – ако един от двата критерия не е изпълнен
0 точки – нито един от критериите не е изпълнен
Текстовете, които се научих да създавам – Изходно ниво
А. Ключ с верните отговори от теста за изходно ниво:
1. в)
2. б)
3. а)
4. б)
за верен отговор – 3 точки, за грешен – 0 точки
Б. 5 задача. Критерии за оценка на писмената работа за изходно ниво
Всеки отговор на поставен въпрос се оценява, както следва:
2 точки – няма правописни грешки, точни и ясни изречения
1 точка – ако един от двата критерия не е изпълнен
0 точки – нито един от критериите не е изпълнен
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Приложениe № 3

МЕЖДИННА ДИАГНОСТИКА

… Преди хиляди години, когато на Земята още нямало хора, в планината Рила живеели двама великани – мъж
и жена, които безумно се обичали. Домът им бил толкова привлекателен, слънчев, топъл и уютен, че нямало
как да не очарова всяко живо същество, а на любовта им се радвали Земята и Небето, цялата природа и целият
свят.
За нещастие, един ден зли сили минали покрай красивия дом на великаните. Зърнали това красиво място, завидели на щастието им, ядосали се и решили да унищожат всичко и да заличат любовта им завинаги.
Забушували стихиите, събрали и изпратили черни облаци, огнени светкавици проболи небето, разрушителни
земетръси разцепили земята. Без да жали себе си, великанът защитавал яростно всяко стръкче тревичка, всяко
малко поточе и цвете, бранел своята любима и отбивал атаките на злите сили. Но в тежката неравна битка със
злото младият великан паднал сразен.
Доволни от своята победа, злите сили си тръгнали, като оставили след себе си разчупени скали, опропастени
долини и една съсипана от скръб жена. Мъката на великанката била толкова голяма, че сълзите ù бликали
безспир. Стичали се по хребета на планината и се събирали в доловете, където образували бистри езера с
изумителна чистота.
Така се появили седемте бисера на Рила планина – езерата. Най-високото от тях се нарича Сълзата. Водите му
са кристално чисти като сълзите, пролети по изгубената любов.
По пътя към езерото може да бъде видяна огромна скала с форма, която наподобява фигурите на мъж и жена
с великански размери. Според народа това са двамата влюбени, останали да пазят вечно своя красив дом.
Критерии за оценяване
Задачи

Верен отговор

Брой точки

1

По 1 точка за всеки вярно подчертан израз.

4

2

По 1 точка за вярно посочено доказателство.

2

3

За отговор грижовен и жертвоготовен – 1 точка.
За посочване на действията, които доказват това му качество – 2 точки.

3

4

По 1 точка за всеки вярно избран отговор от текста.

4

5

По 1 точка за всеки верен отговор
а) епитети
б) олицетворение

6

За посочен отговор – Езерата са образувани от сълзите на великан.

1

7

За посочен отговор – Защо едно от рилските езера е наречено Сълзата. – 1 точка.
За написан отговор на един от въпросите – 2 точки.

3

8

За посочен отговор в) легенда – 1 точка.
За посочване на две доказателства – 2 точки.

3

в) епитети

4

г) сравнение.

Общо:

24

9

За добре обяснен отговор – по 1 точка.

2

10

За добре обяснен отговор.

4
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