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Скъпи учители,
Съвременното начално училищно обучение е подчинено на новата
образователна парадигма за единно формиране на значимите за бъдещото развитие на ученика ключови компетентности. Обучението
по български език във втори клас е важен етап в процеса на тяхното
постигане. То осигурява комплексното овладяване на езикови, литературни, комуникативно-речеви и социокултурни компетентности
като предпоставка не само за обучението по всички учебни предмети,
но и за постигане на значимата за успешната социална реализация на
всеки човек функционална грамотност.
В новия учебен комплект по български език за втори клас са реализирани съвременните методически постановки за личностно ориентиран интерактивен образователен процес на основата на авторовите
виждания, изследователски и практически опит в областта на езиковото и литературното обучение в началните класове.
Книгата за учителя представя авторовата концепция за обучението
по български език във втори клас в съответствие с новата учебна документация чрез система от методически насоки за работа с учебника
и учебните тетрадки по глобални теми и конкретни методически разработки по отделни урочни единици.
Авторите

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА
НА НОВИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЗА ВТОРИ КЛАС
ЗА ИНТЕРАКТИВНО
КОМУНИКАТИВНО
ОРИЕНТИРАНО ЕЗИКОВО
ОБУЧЕНИЕ В РАЗВИВАЩА
УЧЕБНА СРЕДА
1. 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 втори клас (утвърдена със Заповед №РД 09-300
от 17.03.2016 г.) цели, учебно съдържание и очаквани резултати от обучението. При разработването
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.).
2. Учебният комплект отразява новата образователна парадигма за личностно ориентиран интерактивен образователен процес. В съответствие с това
в центъра на реализираните в него концептуални и
методически решения стоят актуалните интереси и
потребности на съвременното дете, като същевременно се дава възможност за индивидуализация и
диференциация на обучението в съответствие с индивидуалните стилове на учене и със специфичния социо-културен фон в класната стая. Предлагат се иновативни педагогически стратегии, които подпомагат
включването на ученика в активно учене, формират
умения за самооценяване на постиженията и целят
усвояването на стратегии за учене, които ще му бъдат необходими в динамично променящия се информационен век.
3. Модернизирането на образователния процес по
български език, в съответствие с новите нормативни
документи, се постига чрез прилагане за първи път на
компетентностния подход.
Въвеждането на компетентностния подход в учебния комплект за 2. клас осигурява много по-успешно
йерархизиране на знанията, уменията и отношенията в учебния предмет на вътрешнопредметно и
междупредметно равнище. Осигурява се възможност
за единно формиране на предметните и останалите ключови компетентности в общообразователната подготовка на второкласниците.
В съответствие с компетентностния подход в
учебния комплект се осигурява и възможност за много по-ефективно формиране и на ключовата предметна комуникативноречева компетентност на
второкласниците като единство на взаимосвързани

компетентности: езикова, социолингвистична, дискурсна и стратегийна. Обновява се и се обогатява
дидактическата технология по български език, като
се разгъват нови възможности за направляване развитието на всички компоненти на комуникативноречевата компетентност на ученика. Това от своя страна обогатява възможностите на второкласниците да
използват все по-правилно езика и все по-уместно да
общуват устно и писмено (слушане, говорене, четене
и писане) в различни социо-културни сфери, в които
попадат ежедневно.
Едновременно с това се гарантира взаимовръзката
на речево-комуникативната компетентност на ученика с цялостното му развитие и разгръщане на потенциала му за активно учене и личностна самоизява,
за активизиране и по-успешно направляване процесите на социална реализация.
Структурирането на учебното съдържание, системата от методически стратегии и похвати, подборът на текстовете и илюстративният материал дават
възможност за реализирането на дейности и междупредметни връзки, които подпомагат формирането
на останалите ключови компетентности – математическа компетентност, дигитална компетентност,
компетентности, свързани със самостоятелно учене
и със събиране на информация, социални и граждански компетентности, компетентности, насочени към
инициативност и предприемачество, културни компетентности и умения за изразяване чрез творчество, за
подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен
начин на живот и спорт.
4. Централна роля при решаване на тези задачи се
отрежда на комуникативно ориентираното обучение
по български език. „Чрез реализацията на когнитивната и прагматичната си функция то съдейства за
усъвършенстване на първата ключова компетентност
– за общуване на роден (български) език, а посредством своята културологична функция създава предпоставки за развитие на останалите ключови компетентности.“ (Петров, 2012, с. 16)
Ето защо в нашия учебен комплект по български
език за втори клас, като се следват добрите традиции в езиковото обучение през последните години,
се дава нов тласък в реализацията на съвременните
концепции и методически решения за комуникативна
ориентация на езиковото обучение.
Учебният комплект реализира съвременните методически постановки за оптимална комуникативна
насоченост на езиковото обучение и подготвя учениците за реално общуване. Усвояването на книжовната форма на българския език е обвързано с разширяване възможностите на всеки ученик за подбор и
уместна употреба на изучаваните езикови единици
в речева комуникация, за разширяване на практическия опит на второкласника да прилага придобитите
езикови знания и умения в нови речеви ситуации в
ежедневната си речева практика.
5

Наред с овладяването на семантичните и формално-граматическите характеристики на предвидените по
програма езикови единици в урочните статии се стимулира целенасочено натрупване на опит за функционалните им аспекти (прагматична ориентация), за успешно
ориентиране в комуникативната ситуация и за усъвършенстване уменията на учениците за целесъобразен
подбор и употреба на езиковите единици спрямо нея.
Овладяването на основни езикови понятия, регламентирани в учебната програма за втори клас, е насочено както към поставяне началото на лингвистичната компетентност на учениците от началните класове,
така и към усъвършенстване на уменията им за езиково общуване. Като цяло в учебния ни комплект по
български език за втори клас е постигната методическа балансираност на двата типа цели: информационно-познавателните и комуникативно-практическите
(Виж Димчев, 1992, с. 145 – 159)
Всяко езиково явление се разглежда със своите характеристики като езикова единица, но едновременно
с това второкласниците се насочват към осмисляне
на функционалните му особености за използването
му в потока на речта. По този начин учениците се докосват до комуникативния му потенциал, придобиват
практически полезно знание.
Без да се пренебрегва формирането на лингвистичната компетентност, в урочните статии се
предпоставят възможности за изграждането и на
социо-лингвистична, стратегийна и дискурсна компетентност, т.е. като цяло се изграждат основите на
речевокомуникативната компетентност като основна
цел на комуникативно ориентираното обучение по
български език.
5. Комуникативната ориентация на езиковото обучение в учебния комплект за втори клас се постига
успешно в голяма степен чрез включване в урочните статии на ситуативни упражнения и ролеви игри
(забавна граматика в контекст). С тях се моделират
разнообразни речеви ситуации, близки до реалния
живот и учениците се предизвикват да пораждат реч
като интересно, силно мотивиращо преживяване.
Упражняват се да общуват успешно в различни
условия: с различен адресат, с различни комуникативни намерения и т.н., при което овладяваните
езикови единици се свързват с комуникативното им
предназначение. Практическото използване на изучаваните езикови единици в учебни речеви ситуации
стимулира интереса и желанието на второкласниците
да изучават българския език.
В урочните статии са включени и учебни речеви
ситуации, в които учениците, с помощта на учителя,
усвояват модели за съставяне на кратки съобщения,
за оформяне на класни табла, най-често при групова
работа, за подготвяне на кратки презентации при изпълнение на предвидените в учебника мини-проекти.
Интегрирането на разнообразни речеви ситуации
в урочните статии съдейства за създаване на разви6

ваща учебна среда, в основата на която стои ученето
чрез дейност и в опит за уместно използване на езиковите средства в процеса на общуване с другите.
6. В комуникативноориентираните урочни статии
в нашия учебен комплект особено значение придобива проблемът за подбора на речевите ситуации,
в които учениците не само апробират използването
на изучаваните езикови знания, умения, отношения,
но и усвояват умения, свързвани с конструирането
на речевия изказ. За да се провокира интересът на
ученика и желанието му да комуникира, речевите ситуации, вплетени в урочните статии в комплекта, са
свързани с опита на ученика, близки са до реалните
условия на общуване, предизвикват го да говори, разговаря, пише.
Те са успешно подбрани от сферата на социалните
контакти на второкласниците: участие в диалог, осмисляне ролите на общуващите – говорител и слушател; включване в дискусия за защитаване на мнението
си; отправяне на молба, изказване на благодарност,
на извинение; изказване и писане на поздравления и
благопожелания по различни поводи; използване на
речев етикет при обръщения и т.н.
7. С особена важност е и проблемът за съдържателно-тематичния подбор на езиковия материал
(думи, изречения, кратки текстове) и на речевите ситуации, чрез които се овладяват езиковите знания и
умения.
В учебния ни комплект е следвана идеята за постигане на тематично единство на всеки отделен разтвор,
както и за частично тематично интегриране с модулите, заложени в читанката. Текстовият материал и
речевите ситуации в учебника и учебните тетрадки
по български език, чрез които учениците наблюдават
езиковите явления, анализират ги и с опора на натрупания сетивен опит по емпирико-описателен път
стигат до съществените им признаци, а съответно и
до прилагане на знанията на практика, тематично са
съобразени със сезонния принцип и са свързани с
празниците.
И още нещо по отношение на съдържателно-тематичния подбор на езиковия материал, особено на
текстовия материал и на учебните речеви ситуации.
Стремили сме се в тематичен план те да бъдат интересни за детето, да отговарят на възможностите и
нагласите му. Отчитали сме необходимостта да бъдат стимулиращи – да предлагат комуникация с любим герой или с подходящ партньор, да предизвикват
второкласниците да мислят критично, да ги насочват
към успешно разрешаване на даден комуникативен
проблем, да им предоставят възможности да избират, да експериментират, да сътворяват при използване на изучаваните езикови средства в процеса на
общуване.
8. С приоритетен характер при разработване на
урочните статии е заложена идеята за включване на
игрови упражнения и форми на работа в познава-

телната езикова и речева дейност на второкласниците. Чрез тях се активизира предишният им езиков и
комуникативноречевият им опит, създават се позитивни нагласи и максимална активност за работа по
усвояване и прилагане на практика на езиковите знания и умения.
Включването на игрови процедури, като част от
организиране на интерактивен образователен процес
по български език, стимулира разгръщането на потенциала на второкласниците и улеснява овладяването на абстрактния езиков материал.
Всички посочени приоритети в концептуалната
рамка на новия учебен комплект за втори клас създават предпоставки за разгъване на комуникативната
ориентация на езиковото обучение и са гаранция за
стимулиране на интереса и на мотивацията на второкласниците за учене, за по-висока успеваемост в
обучението по български език.
9. В концептуалната рамка на разработването на
новия ни комплект се отчита и комплексният характер на учебния предмет Български език и литература в началния етап на основната образователна степен, в съответствие с което:
● учебното съдържание надгражда и разширява
придобитите от учениците в първи клас знания,
умения и отношения;
● знанията от различните езикови дялове – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография – се усвояват в единство;
● овладяването на езиковите компетентности като
очаквани резултати от обучението е в тясна връзка с овладяването на литературни, комуникативноречеви и социо-културни компетентности.
В съответствие със системно-структурния подход в подредбата на учебното съдържание е залегнала
идеята, че езикът функционира като система със своя
структура, т.е. всички нива и всички дялове се изучават в тяхната взаимосвързаност. Във втори клас започва процесът на осъзнато изучаване на езика като
система, който продължава и в следващите класове.
Езиковите понятия се формират в определената
от учебната програма последователност: звукове
(гласни и съгласни), части на речта (глагол, съществителни, прилагателни), думата като речникова единица
(словно богатство на българския език), изречението
като езикова единица (съобщително и въпросително).
Затвърдява се и се осмисля изграденото още от
първи клас емпирично познание, че всяка следваща
езикова единица съдържа предходната: звук – дума
– изречение – текст. Поради това е потърсена възможност в рамките на урочните статии да се включват учебни задачи, свързани с различните дялове
на езика, новото езиково понятие да се изучава във
връзка и взаимоотношение с останалите езикови понятия, т.е. в система, и най-важното – да се реализира
включването на усвоената лингвистична информация
за съответната езикова единица в смислово логическа

цялост – дума, словосъчетание, изречение, но най-вече в кратки текстове.
10. При разработване на урочните статии в учебния комплект се отчитат установените в методиката
закономерности при формиране на езиковите понятия в началните класове.
Езиковите знания и умения се изграждат по индуктивен път, поетапно, с опора на богат сетивен опит,
с целенасочено организирано онагледяване, с достатъчен брой упражнения за затвърдяване и с разнообразна речева дейност за използване на езиковите
единици.
В съответствие с възрастовите психо-физиологически особености на второкласниците, за да се преодолеят трудностите при овладяване на абстрактния
по своя характер езиков материал, са спазени приоритетно следните изисквания:
● В началото на урочната статия чрез рубриката
„Знаем, че“ в урока за нови знания се припомня усвоената вече информация във връзка с новото езиково понятие. Така се дава възможност
новият материал да се интегрира със знанията и
уменията, усвоени преди това, да се върви постепенно от познатото към новото.
● Чрез подходящи ситуации и показателни примери се създават нагласи за запознаване с новото
понятие, провокира се детският интерес към езиковото явление.
● Предлага се подходящ езиков материал и разнообразни достъпни задачи за наблюдение, сравнение, преобразуване, анализ и пр., т.е. за натрупване на богат сетивен опит при запознаване с
новото езиково понятие.
● В резултат на активна познавателна дейност, с
помощта на учителя и на включените подпомагащи методически процедури (въпроси – Какъв?
Каква? Какво? Какви? или опорни думи – един,
една, едно и др.) второкласниците достигат до
съществените признаци на понятието.
● Съобразили сме се и с идеята, че специфичните
особености на учениците на тази възраст изискват и словесната формулировка на новото знание (определението) да е представена в достъпен,
по-скоро описателен езиков изказ. В урочните
статии в учебника определението е представено
в специална интересна рубрика „Днес научих“,
която визуално провокира децата – върху изображение на компютърен дисплей. Определението е илюстрирано с конкретни примери, с
указателни табелки, със схеми. Подкрепено е
и от насърчаващите и подпомагащи реплики на
Драги, Моливка, Гумичко.
● Във втората част на урочните статии на урока
за нови знания и в урочните статии на урока за
затвърдяване се предлага богат набор от разнообразни дейности, включително и за групова
работа и проектно ориентирано обучение, кои7

то дават възможност за затвърдяване на новото
знание, за конкретизирането му с нови примери,
за интегрирането му със знания и умения, усвоени преди това, за прилагането му на практика
чрез изпробване функционирането му в потока на речта с възможности за избор на повече
от един речев вариант (предимно по даден речев модел). Всичко това мотивира учениците в
овладяване на езиковата информация, защото на
практика осмислят нейната полезност за нуждите на ежедневната си комуникация.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ
КЛАС
Учебникът по български език за втори клас и учебните тетрадки към него реализират учебната програма в рамките на 112 часа езиково обучение, от които
48 часа за създаване на текстове. Съотношението на
видовете уроци е, както следва:
Уроци
за нови
знания
(НЗ)

Езиково
обучение
Създаване
на текстове

Уроци за
Уроци за
затвърдяване диагностика
на новите
на входно и
знания и
изходно ниво
обобщение
(Д)
(ЗО)

32

30

2

23

25

–

Учебният комплект включва:
● учебник по български език за 2. клас;
● учебна тетрадка № 1;
● учебна тетрадка № 2;
● учебна тетрадка № 3 за уроците по създаване на
текстове.
Учебният комплект по български език за втори
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.
Чрез нея се гарантира постигането на заложените
в учебната програма образователни цели:
● усъвършенстване на уменията на учениците да
говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;
● овладяване на знания за езиковите и речевите
единици, за промените на звуковете в различни
фонетични позиции, за частите на речта (съществително име, прилагателно име, глагол), за видовете изречения по цел на изказване;
● формиране на първоначална представа за някои
пунктуационни и граматически норми;
● усъвършенстване на уменията за ориентация в
комуникативната ситуация и за конструиране на
текст;
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● развитие на познавателните интереси и творческите способности на второкласниците. (Учебна
програма по български език и литература за втори клас, МОН, 2016)
● Концептуална основа на разработената дидактическа технология за обучението по български
език във втори клас са водещите подходи в съвременното езиково обучение – компетентностен, комуникативен, системно-структурен.
Учебният комплект осигурява овладяването от
учениците на езиковите и комуникативноречевите
компетентности като очаквани резултати от обучението и усвояването на обема от нови понятия. При
разработването му се реализира система от дейности
и междупредметни връзки за постигане на предметните и на останалите ключови компетентности. Спазен е лингвистичният подход при декомпозирането
на заложеното в програмата учебно съдържание по
темите за езиково обучение, т.е. последователно се
въвеждат темите, свързани с овладяването на знания
от различните дялове на езика – фонетика, морфология, лексикология, лексикография, синтаксис.
При разработването на учебния комплект е заложена идеята за максимално интегриране на обучението по български език с обучението по създаване на
текстове, в съответствие с което урочните единици
по двата дяла следват поредността на изучаването им
според годишното тематично разпределение. Този
подход дава възможност за единно, комплексно и
взаимосвързано овладяване от учениците на заложените в учебната програма лингвистични и комуникативноречеви компетентности.
Спазено е посоченото в учебната програма препоръчително процентно съотношение на уроците за
нови знания, за затвърдяване на новите знания и обобщение и за диагностика на входното и изходното
ниво на учениците.
Учебникът по български език за 2. 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 гарантира чрез система от дейности и
междупредметни връзки, които провокират и насърчават включването на ученика в съвместни дейности,
ученето във и чрез взаимодействие.
В началото на учебника е поместено обръщение
към учениците, което има за цел да провокира у тях
интерес към богатството на българския език и да създаде мотивация за изучаването му (с. 3). В него се
въвеждат познатите от първи клас герои Моливка и
Гумичко. Включването на новия герой динозавърчето Драги има за цел не само обучението да е забавно и вълнуващо за учениците, но и да се формира и

развива умението им за емпатия и сътрудничество в
различни комуникативни ситуации.
Апаратът за ориентиране при работа с учебника
(с. 4) представя въведеното цветово означение за различните видове уроци (червен – урок за нови знания,
син – урок за затвърдяване на знанията, виолетов –
обобщителен урок), както и символното отграничаване ( с изображение на пчеличка в горния ляв ъгъл) на
уроците по създаване на текстове. Поместен е примерен макет на урочна статия с отделните структурни
елементи в нея в тяхната пространствена и методическа субординация. С подходящи символи са представени и използваните в учебника рубрики. Освен
традиционните рубрики за актуализиране на старите
знания („Знаем, че“) и за въвеждане на новото правило („Днес научих“), в учебника се въвеждат рубрики
за групова и проектна работа, както и за самостоятелни и групови творчески дейности („Работилница
за творчество“).
Апаратът за ориентиране при работа с учебника
може да бъде полезен и за родителите при включването им в различни дейности при самоподготовката
на учениците вкъщи.
В УЧЕБНИКА НЕ СЕ ПИШЕ, ЧЕРТАЕ И ОГРАЖДА

АПАРАТ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНИКА
Учебникът по български език за втори клас е предназначен за самостоятелно
учене в часовете по български език и по създаване на текстове. Урочните статии
са подредени хронологично според реда на изучаването им в годишното тематично
разпределение.
Урок за затвърдяване
на новите знания

Урок за нови знания

Урок за създаване
на текст

Обобщителен
урок

РУБ РИ КИ
ЗНАЕМ, ЧЕ
ПРОЕКТ

ДНЕС НАУЧИХ
РАБОТИЛНИЦА
ЗА ТВОРЧЕСТВО
ГРУПОВА РАБОТА

Предвидените според учебната програма 1,5 часа
за създаване на текстове се разпределят по познатата
схема: през първата седмица се провеждат два урока, през втората – един урок. Учебникът осигурява
обучението по създаване на текстове с разработена
на разтвор урочна статия за седмиците, през които в
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тематичното разпределение са заложени два учебни
часа. Илюстрацията на Драги в горния десен ъгъл в
урочните статии за създаване на текстове ориентира
ученика в това дали вторият урок е за нови знания
(„Да научим още!“) или за затвърдяване („Да се упражним!“). Урокът през втората седмица е за затвърдяване на новите знания. Той е осигурен методически
в тетрадка № 3.
Учебникът е разработен в шест раздела.
Първият раздел (с. 8 – 13) е за начален преговор
на знанията за езиковите единици, получени в първи
клас. Актуализират се знанията и уменията на учениците за тяхната уместна употреба в речевото общуване. Включването на лингвистичен и илюстративен
материал, свързан с лятото и ваканционните преживявания на децата провокира интереса на учениците
и съдейства за повишаване на тяхната учебна мотивация.
В рамките на втория раздел „Гласните и съгласните звукове в българския език“ (с. 14 – 35) се овладяват компетентности за разграничаване на ударени
и неударени срички и за правилен правопис на думи
без ударение (предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратна частица
се); за пренасяне на многосрични думи; за откриване
в корелативни двойки на тесните и широките гласни
звукове и за правописна проверка на гласните в неударени срички; за правописните особености на думи
с щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж; за сравняване на съгласните
звукове по признака звучност – беззвучност, за откриване на звуковата промяна и правописа на звучни
съгласни пред беззвучни и в края на думата.
Разделът „Думата като част на речта“ (с. 36 – 67)
включва уроците за запознаване с глагола, съществителното и прилагателното име като части на речта. Овладяват се знания за някои от техните граматически признаци (число на глагола, род и число на
съществителното име и прилагателното име), а също
и на умения за тяхното разпознаване и уместната
им употреба в речта. Като нови понятия се въвеждат за изучаване още видовете съществителни имена
(собствени и нарицателни), формират се умения за
разпознаване на умалителните съществителни имена, както и за съгласуване на прилагателното и съществителното име по род и число. Акцентът е върху овладяването на умения за правилния изговор и
правопис на частите на речта – на глаголите в първо
лице, единствено и множествено число и в трето лице
в множествено число в сегашно време; на съществителните имена в единствено число, при които в множествено число изпада гласен звук -ъ, -а; на формите
на прилагателните имена за мъжки род, женски и среден род, за единствено и множествено число.
Четвъртият раздел „Словното богатство на българския език“ (с. 68 – 77) е насочен към овладяване
на компетентности, свързани с думата като речникова единица. Въвеждат се понятията азбучен ред и
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правописен речник. Учебното съдържание е ориентирано към формирането на умения за използване
на азбучния ред при работа с речник, за откриване
в правописен речник на думи с правописни особености, за обясняване лексикалното значение на думи
от активния речник на ученика.
Петият раздел „Изречение“ (с. 78 – 97) осигурява обучението на учениците със знания за видовете
изречения според целта на изказването. На емпирико-описателно равнище се осмислят и надграждат
знанията на учениците, получени в първи клас, за
изречението като езикова единица. Развиват се уменията за отделяне на изреченията в текста, за разпознаване на съобщително и въпросително изречение,
формират се умения за разграничаване на изречение
от словосъчетание, овладяват се начини за образуване на въпросително изречение, за преобразуване на
съобщително във въпросително изречение и обратно.
Учениците се включват в разнообразни по характер
речеви ситуации, в които апробират овладените умения и усвояват стратегии за уместна употреба на различни по цел на изказване и по начин на образуване
изречения, включително и за използване на екстралингвистични средства (интонация, мимика, жест,
поза) в процеса на общуване.
Годишният преговор в последния раздел
(с. 98 – 103) дава възможност да се обобщят, систематизират и затвърдят знанията на учениците за изучаваните езикови единици и уменията им за техния
целесъобразен подбор и употреба в различни комуникативни ситуации.
При разработването на всяка урочна статия са взети под внимание дидактическите изисквания към съответния вид урок (за нови знания, за затвърдяване
на новите знания, за обобщение и преговор), а също и
същността на изучаваното лингвистично понятие или
явление. Езиковите задачи в тяхната последователност
и системност определят методическия ход на урока.
Същевременно се предлагат варианти за диференцирана работа в зависимост от познавателните способности, интересите и речевия опит на учениците.
В съответствие с комплексния характер на обучението по български език учебникът осигурява разнообразие от фонетични, морфологични, лексикални,
синтактични и стилистични задачи. Предвидените
езиковите задачи включват учениците в различни
форми на образователно взаимодействие (фронтална,
индивидуална, групова) и дават възможност за диференциране на работата в зависимост от познавателните им способности и стилове на учене. Учебната
мотивация се провокира от интересни, занимателни и
близки до света на съвременното дете комуникативни
ситуации, които осигуряват участието на учениците
в речеви дейности от различен характер – четене, писане, слушане, говорене. Чрез тях се работи не само
по посока на формиране у второкласниците на лингвистична компетентност, но и върху развитието на

тяхната социолингвистична, дискурсна и стратегийна
компетентност. Важна роля в това отношение имат
задачите за групова работа и проектна дейност, които като рубрики са разпределени относително равномерно на страниците на учебника:
Да научим още!
4.

Разгледай картината.

ОБЯВА
Спортен клуб „Звезда“ записва
момчета и момичета за тренировки по
футбол. Желаещите да се обърнат към
учителя по физическо възпитание.
Не знам дали мама
ще ми разреши да се
запиша…
Аз
с момичета
футбол
не играя!

Смятам,
че и момичетата
могат да играят
футбол, защото
спортът е за
всички.

 Какво в обявата поражда спор между учениците?
 Кой от участниците в спора защитава убедително

мнението си? Как?
5.

Може,
ама да си играят в
момичешки отбори…

Ти
би ли се
записала?

конструират. Изборът на литературни и нелитературни текстове е подчинен на идеята за съобразяване с тематичните кръгове, обособени в читанката (България,
приятелството, знанието, празниците), и за смислово
и тематично единство в отделните урочни единици.
Използваните художествени текстове са от известни
наши и чуждестранни автори за деца, отразяват богатството, красотата и изразителността на българския
език, демонстрират стиловото и жанровото разнообразие в устното и писменото речево общуване (стихотворения, пословици, поговорки, гатанки, откъси от
повествователни художествени произведения, художествени и научнопопулярни описания, диалози). Постигнатата по този начин синергия между езиковото
и литературното обучение на второкласниците е основата на единното и взаимосвързано овладяване на
езикови, литературни, комуникативноречеви и социокултурни компетентности в обучението по комплексния учебен предмет Български език и литература.

Няма да мога
да ритам с пола.

С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е Л Н И С О Б С Т В Е Н И
И С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е ЛНИ Н А Р И Ц АТ Е Л Н И И М Е Н А

Второкласниците са организирали обсъждане.
Прочети мненията, които те изказват.

 С главна буква пишем имената на хора,

Има сveтовно
пърveнство по футбол
за eни.

държави, градове, планини, реки и др.

Футболът
Момиeтата
е спорт за
са по-издръжливи. момeта.

1.

Прочети стихотворението.
Защо думите, оцветени в синьо
са написани с главни букви?
НА ПЪРЗАЛКАТА
– Ах, каква пързалка има,
Анче, тази зима! –
каза бате със въздишка,
уж четеше книжка.

 Какво е твоето мнение?
 Разделете се на две групи според това дали

подкрепяте момичетата да играят футбол.
 Защитете мнението си.

И измъкнахме се двама,
без да види мама.
Ванка, Сашко, Милка, Гого –
смях и глъч до бога!
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 Напиши в две колони оцветените съществителни

имена: в едната – с начална главна буква, в другата –
с начална малка буква. Сравни ги.

Елисавета Багряна
ДНЕС НАУЧИХ

● рубрика „Групова работа“ – с. 29, 48, 51, 56,
74, 79, 81, 85, 92;
● рубрика „Проект“ – с. 16, 27, 43, 61, 66, 69, 72,
73, 97;
● рубрика „Работилница за творчество“ – с. 11,
20, 49, 55, 59, 60, 67, 72, 83.
В уроците за затвърдяване и обобщение се дава
превес на задачите, които изискват по-висока степен
на самостоятелност и творческа активност на учениците.
Въвеждането на новите понятия е на емпирико-описателно равнище с опора върху натрупания речев
опит, като се дава приоритет на знанията и уменията,
които са практически значими и функционално важни
за реализирането на комуникативноречево поведение
в съответствие с различни задачи и ситуации на общуване.
Лингвистичният материал на страниците на учебника и в учебните тетрадки е подбран така, че не само
да демонстрира коректно и експлицитно изучаваното
езиково явление, но и да е в съответствие с възрастовите характеристики на учениците, да се докосва
до техните емоции, вълнения, чувства, да провокира
у тях желание да разкриват, изследват, преобразуват,

 Съществителни имена, които означават предмети, животни,
растения, явления и др., са съществителни нарицателни имена.
 Имената на хора, животни, градове, реки, планини и др. са
съществителни собствени имена. Пишем ги с главна буква.
2.

Препиши съществителните нарицателни и срещу
всяко от тях напиши собствени имена на животните.
коте –
куче –

3.

Ани е на зимен
лагер. Изпратила
е съобщение
по телефона на
родителите си.

заек –
магаре –

Моиte прияteли са
Моливка и Гумичко.

таралеж –
папагал –
 Открий

съществителните имена.
о.
На Боровец е чудесн .
ски
Вали сняг. Караме
в.
Посетихме Самоко аме
В неделя се прибир
в София.
Обичам ви! Ани

 Напиши в една

колона съществителните
собствени имена, а в
друга – съществителните
нарицателни.
45

Илюстративният материал в учебника е от важно
значение за цялостното възприемане и осмисляне на
лингвистичната информация. Чрез него се осигурява необходимата визуална опора за конкретизиране
лексикалното значение на думите, за разбиране смисъла на изреченията и на текста като цяло, доизгражда се емоционалната експресия и въздейственост на
урочните статии в тяхната тематично-функционална
обвързаност, стимулира се мотивацията за учене и
постижение.
11

ОПИС А Н И Е Н А Ж И В О Т Н О
1.

Отгатни гатанката.
Под бук, лески, ели
върви кълбо с бодли.
И щом се убодеш,
за миг ще разбереш,
че то е…
Асен Босев

 Прочети изразите, които ти

помогнаха да откриеш отговора.

2.

Прочети описанието.
Таралежът е бозайник. Има късо тяло и издължена муцунка. Коремчето му е кафеникаво. Гърбът му е покрит с бодли.
Те са тъмнокафяви със светли връхчета. Когато се чувства
застрашен, се свива на кълбо и ги използва за защита.
Таралежът може да плува, да се катери и дори да бяга.
Храни се с плодове, жълъди, малки гризачи, жаби.
От ранна есен започва да се приготвя за зимен сън. Събужда
се през пролетта.

 Открий в текста
думите и изразите,
които описват
външния вид на
таралежа.
 тяло
 муцунка
 коремче
 гръб
 бодли
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Електронният вариант на учебника по български език за втори клас е дигитален вариант на печатния учебник, 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. В електронния учебник те отново ще работят заедно с Мишока Е – електронен герой, който познават от обучението в първи клас. С него работата с електронния вариант на
учебника ще се превърне във вълшебно пътешествие
във виртуалния свят, което ще направи научаването
забавно и вълнуващо за второкласниците.
Учебните тетрадки са част от учебния комплект
по български език за втори клас. Те са предназначени
за подпомагане на училищното обучение и самоподготовката на учениците и осигуряват конкретизиране, разширяване и задълбочаване на учебното съдържание. Учебните тетрадки осигуряват езиковото обучение на второкласниците с допълнителни задачи за
самостоятелно практическо прилагане на усвоените
компетентности в уроците за нови знания и за затвърдяване и обобщение.
В началото на всяка учебна тетрадка е поместено
обръщение към учениците, което представя предназначението Ӝ и дава указания за нейното използване.
Учебна тетрадка № 1 е предназначена за самостоятелна работа на ученика с цел разширяване, задълбочаване и затвърдяване на знанията
12

за гласните и съгласните звукове в българския
език, а също и за глагола и съществителното име
като части на речта.
Учебна тетрадка № 2 дава възможност за разширяване, задълбочаване и затвърдяване на знанията за
прилагателното име като част на речта, за значението на
думата и словното богатство на българския език, за словосъчетанието и видовете изречения по цел на изказване.
Актуализирането на знанията, необходими за изпълнението на учебните задачи в тетрадките, се подпомага от включването на кратка рубрика („облаче“ в
горния край на страницата), съдържаща в синтезиран
вид най-важното от изученото в урока за нови знания.
Иновативен момент в структурирането на отделните учебни единици в двете учебни тетрадки е отделянето в приложение на работни листове, които са предназначени за уроците за входна и изходна диагностика и за
текущо формиращо оценяване в края на всеки раздел.
Определянето на входното и на изходното ниво на езиковите компетентности е в тестова форма в съответствие с изискванията на учебната програма. Текущото
оценяване дава възможност за формиране на умения у
учениците за самооценка при усвояването на предвидените за изучаване езикови знания и свързаните с тях
умения. Включените странички за самопроверка и приложеният мини справочник подпомагат учениците при
самостоятелната подготовка за текущото оценяване.
Работните листове могат да се съхраняват отделно като
част от портфолиото „Знам и мога“ на всеки ученик.

Учебна тетрадка № 3 е предназначена за самостоятелна работа на ученика с цел разширяване,
задълбочаване и затвърждаване на знанията и уменията за създаване на текстове. Учебната тетрадка
подпомага второкласниците при усвояване на предвидените в учебната програма знания за различните
видове общуване (устно и писмено, пряко и непряко), за речевата учтивост в различни комуникативни
ситуации (обръщения и поздравления, изразяване на
съгласие и несъгласие), за текста като основна езикова и комуникативна единица. Затвърдяват се и се
усъвършенстват уменията за ориентиране в комуникативноречевата ситуация и уместна употреба на
изучаваните езикови средства, за конструиране на
кратки повествователни и описателни текстове и за
развитие на творческите способности на учениците.
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС

Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред

1.

2.

Септември
І

3.

Начален преговор. Текст и
изречение.
Учебник – с. 8
УТ № 1 – с. 4
Начален преговор. Думите в
речта.
Учебник – с. 9
УТ № 1 – с. 5
СТ – Език и общуване
Учебник –
с. 10-11

ЗО

ЗО

ЗО

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Разграничава в потока на речта основните езикови
единици – звук, дума, изречение, текст.
Разбира смисловата цялост на изречението.

Разбира лексикалното значение на думите.
Разграничава сричките в думата.
Свързва правилно думите в изречението.
Разграничава начини и средства за общуване.
Назовава различни видове общуване – езиково и
неезиково, устно и писмено.
Различава писмен от устен текст.
Разграничава електронно и неелектронно общуване.
Ориентира се за участниците в речевата ситуация.

4.

5.

ІІ
6.

7.

8.

ЗО

Начален преговор. Звукове и
букви
Учебник – с. 12
УТ № 1 – с. 6
Какво знаем и можем от
наученото в първи клас
Учебник – с. 13
УТ № 1 – с. 35-36

СТ – Език и общуване
УТ № 3 – с. 4
Ударение. Ударени и
неударени срички.
Учебник – с. 14
УТ № 1 – с. 7

ЗО

Разграничава звук от буква.
Разграничава гласни от съгласни звукове.
Открива звуковете в състава на думата и се ориентира
в последователността им.
Ориентира се за системните отношения в езика: звук –
дума – изречение – текст.

ДВх

ЗО

Разпознава средства за неезикова комуникация – жест,
мимика, поза на тялото.
Разграничава ударена от неударена гласна и знака за
ударение.

НЗ

Октомври
ІІІ
9.

14

Правопис на думи без
ударение
Учебник – с. 15
УТ № 1 – с. 8

НЗ

Разграничава думите с ударение от думите без
ударение.
Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми
на местоименията, отрицателна частица, възвратна
частица се.

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края на
урока – устно

Определя броя на изреченията в текста.
Подрежда изреченията в текста по смисъл.
Открива и допълва подходящи думи за допълване в изречения, свързани
по смисъл.
Образува изречение, като свързва думи по смисъл.

текущо и в края на
урока – устно

Допълва пропуснати думи в стихотворение, като се ориентира по смисъла
и римата.
Образува думи по дадени срички.
Образува изречение, като свързва думи по смисъл.

текущо – устно

Разграничава общуването при хората със средствата на езика от други
начини на общуване в живата природа.
Сравнява сродни думи, назоваващи действия при устното и писменото
общуване.

текущо и в края на
урока – устно

Определя участниците в комуникативна ситуация, начините и средствата
на общуване в нея.
Участва в различни комуникативни ситуации, изискващи цел и
съдържание на изказването, избор на събеседник, начин и средство на
общуване.
Междупредметни връзки с обучението по музика, изобразително
изкуство, Физическо възпитание и спорт чрез „Работилница за
творчество“.

текущо и в края на
урока – устно

Съотнася звукови модели на многосрични думи с изображения.
Моделира звуко-буквения състав на многосрични думи.
Преобразува думи чрез премахване на първата буква.
Дешифрира съобщение, като заменя буквите в думата със следващата по
ред в азбуката.

тестово изпитване –
входно ниво;
самооценяване

Определя и оформя графически правилно началото и края на изречението.
Образува нови думи, като променя буквата на гласния звук и разменя
местата на буквите на съгласните звукове в трибуквени думи.
Допълва пропуснати букви в думи от гатанка.
Решава задачи в тестова форма в работния лист „Знам и мога 1“.
Пише кратък текст под диктовка.

текущо и в края
Работи в екип за изготвяне на класно табло с правила за приятелството.
на урока – устно;
Пише писмо по определена комуникативна задача.
проектно ориентирано Пише електронно съобщение.
текущо и в края на
урока – устно

Определя сричковите граници в думите и открива сричката, в която
гласният звук е под ударение.
Отбелязва ударената сричка, като използва знака за ударение.
Открива връзката между ударението в думата и нейното значение.
Сравнява значението на думи с еднакъв звуко-буквен състав, но с
различно място на ударението.

текущо и в края на
урока – устно

Открива в изречения думи без ударение.
Изговаря и изписва правилно думите без ударение.
Открива и редактира в текст грешки, свързани с правилното изписване на
думите без ударение.

ударена и
неударена сричка
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Месец/
учебна
седмица

Октомври
ІІІ

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
СТ – Устно и писмено
общуване
10. Учебник –
с. 16-17

11.

НЗ

Ударението в речта
Учебник – с. 18
12. УТ № 1 – с. 9

ІV

НЗ

ЗО

Пренасяне на части от думата
на нов ред
13.
Учебник – с. 19
УТ № 1 – с. 10

НЗ

СТ – Устно и писмено
14. общуване
УТ № 3 – с. 5

ЗО

V

Правопис на гласните в
неударени срички
16. Учебник – с. 21
УТ № 1 – с. 12

18.

16

Разграничава думите с ударение от думите без
ударение;
Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми
на местоименията, отрицателна частица, възвратна
частица се.

Осмисля ролите при устното и писменото общуване –
говорещ и слушащ, пишещ и четящ.
Открива в корелативни двойки тесните и широки гласни
звукове (а-ъ, о-у, е-и).

Познава начини за правописна проверка на гласни в
неударени срички.
НЗ

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
Разграничава пряко от непряко общуване.
НЗ

НЗ

Правопис на гласните звукове
Учебник – с. 24
УТ № 1 – с. 13
19.

Осмисля ролите при писменото общуване – пишещ и
четящ.

НЗ

СТ – Пряко и непряко
общуване
17. Учебник –
с. 22-23

VІ

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
Осмисля ролите при устното общуване – говорител и
слушащ.
Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Пренася правилно многосрични думи.

Тесни и широки гласни
звукове
Учебник – с. 20
УТ № 1 – с. 11
15.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Дава примери за общуване чрез различни средства,
включително електронни.

Прави проверка за правописа на гласни в неударена
сричка.
ЗО

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края на
урока – устно;
взаимно оценяване;
проектно ориентирано

Определя участниците в общуването и начина на общуване между тях.
Предлага правила за водене на разговор.
Участва в проектна работа по изготвяне на класно табло с правила за
общуване.

текущо и в края на
урока – устно;
взаимно оценяване

Определя начина на общуване (устно, писмено) в различни комуникативни
ситуации.
Разграничава речевите дейности в устното и в писменото общуване.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява значението на думи с еднакъв звуко-буквен състав, но с
различно място на ударението, като ги включва в контекст.
Открива недоразумения в речта в резултат от слятото изписване на думи
без ударение с думите преди или след тях.
Дешифрира съобщение, като открива „скрити“ думи в други думи.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява двусрични думи с близък звуко-буквен състав и определя кои от
тях могат или не могат да се пренасят и защо.
Разделя думи на срички и на части за пренасяне. Открива в текст думи,
които не могат да се пренасят.

текущо и в края на
урока – устно;
взаимно оценяване

Дава примери за речева учтивост в устното общуване.
Предлага правила за учтивост при общуване.

текущо и в края на
урока – устно;
взаимно оценяване

Сравнява близки по звуко-буквен състав думи, които се различават по
гласния звук в тях и по значение.
Сравнява изговора на тесните и на широките гласни звукове.
Открива в текст думи, които съдържат само широки или само тесни гласни
звукове.
Открива и отстранява недоразумения в речевото общуване, породени от
замяната на тесен с широк гласен звук в думите и обратно.
Междупредметни връзки с обучението по музика чрез „Работилница за
творчество“.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява изговора на гласните в ударени и неударени срички.
Проверява правописа на гласни в неударени срички.
Допълва пропуснати букви в думи, при които се проявява редукция
(широкият гласен звук се доближава по изговор до неговия тесен
съответственик).

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Анализира речеви ситуации, свързани с използване на електронни и
неелектронни средства на общуване.
Определя начина на общуване между герои в диалогична реч и анализира
нейните особености.
Открива важността на невербалните средства при прякото общуване.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Определя вида общуване (пряко или непряко) според използваните
средства. за връзка със събеседника.
Предлага начини и средства за общуване в зависимост от комуникативната
ситуация.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Предлага думи за проверка и проверява правописа на неударени гласни
звукове в думите.
Съставя изречения с думи, при които има редукция на гласния звук в
неударената сричка.
Препис на текст с допълване на пропуснати букви на гласен звук в думите.
Работа в кръстословица – откриване на пропусната буква на гласен звук.

тесни и широки
гласни
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Месец/
учебна
седмица

VІ

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
Правописни особености на
думи с дз, дж, йо и ьо
20.
Учебник – с. 25
УТ № 1 – с. 14

НЗ

СТ – Пряко и непряко
21. общуване
УТ № 3 – с. 6-7

ЗО

Правописни особености на
думи с щ, ю, я
Учебник – с. 26
22.
УТ № 1 – с. 15

Ноември
VІІ

Правописни особености на
думи с дз, дж, йо, ьо, щ, ю, я
23.
Учебник – с. 27 УТ № 1 – с. 16
СТ – Писане на съобщения
Учебник –
24.
с. 28-29

25.

VІІІ

Правопис на звучни съгласни
в края на думата и пред
беззвучни
Учебник – с. 31
27.
УТ № 1 – с. 18

СТ – Писане на съобщения
28. УТ № 3 – с. 8-9
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29.

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
Дава примери за общуване чрез различни средства,
включително електронни.

НЗ

ЗО

Открива правописни особености на думи с дз, дж, йо,
ьо, щ, ю, я.

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
НЗ

Съставя кратки съобщения чрез електронни и
неелектронни средства за общуване.

Сравнява основните корелативни двойки съгласни
звукове по признака звучност – беззвучност.
НЗ

НЗ

ЗО

Правопис на звучните
съгласни
Учебник – с. 32
УТ № 1 – с. 19
ІХ

Открива правописни особености на думи с дз, дж, йо
и ьо

Открива правописни особености на думи с щ, ю, я.

ЗО

Звучни и беззвучни съгласни
звукове
Учебник – с. 30
26.
УТ № 1 – с. 17

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Открива звуковата промяна на звучни съгласни в края
на думата и пред беззвучни.
Познава начини за правописна проверка на звучни
съгласни в края на думата и пред беззвучни.

Съставя кратки съобщения чрез електронни и
неелектронни средства за общуване.
Сравнява основните корелативни двойки съгласни
звукове по признака звучност – беззвучност.
Познава начини за правописна проверка на звучни
съгласни в края на думата и пред беззвучни.

ЗО

Нови понятия

звучни и
беззвучни
съгласни

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края на
урока – устно

Открива буквосъчетанията дж, дз в думи.
Открива разликата между броя на звуковете и броя на буквите в думи с дз,
дж, йо и ьо.
Обяснява правописа на думи с йо и ьо.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Определя начина на общуване според използваните средства.
Посочва различни средства за общуване при прякото и непрякото
общуване.

текущо и в края на
урока – устно

Открива разликата между броя на звуковете и броя на буквите в думи с щ.
Преобразува думи, като заменя а с я, у с ю.
Образува нови думи, като добавя съгласен в началото на думи, които
започват с я или с ю.
Редактира текст, като открива и отстранява грешки в правописа на думи с
щ, ю, я.

текущо и в края на
урока – устно

Допълва в думи пропуснато буквосъчетание йо или ьо.
Открива в текст думи, при които броят на буквите е различен от броя на
звуковете.
Разпределя в групи думи с дж, йо, ьо по дадена смислова задача.

текущо и в края на
урока – устно

Анализира и сравнява речеви ситуации, свързани с използване на
съобщения (неелектронни и неелектронни) в непрякото общуване.
Определя участниците в общуването при писмени електронни и
неелектронни съобщения.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Определя елементите, които съобщението трябва да съдържа.
Открива и отстранява смислови неясноти при непълни съобщения.
Участва в групова работа за създаване на електронни и неелектронни
съобщения.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява изговора на звучните и беззвучните съгласни и определя техните
акустични особености.
Преобразува думи, като заменя звучния съгласен в началото на думата с
беззвучен.
Отстранява смислови недоразумения в изречения, които са породени от
замяна на звучния съгласен в някои от думите с беззвучен или обратно.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява изговора и правописа на думи, при които звучният съгласен в
края на думата или пред беззвучен се обеззвучава.
Открива звуковата промяна при изменяне формата на думата.
Проверява правописа на звучния съгласен в края на думата или пред
беззвучен като променя .
формата на думата или чрез сродни думи.
Прави препис на изречения с допълване на пропуснати букви в думи, при
които има обеззвучаване на звучен съгласен.

текущо и в края на
урока – устно

Допълва словосъчетания в непълни съобщения за отстраняване на
смислови неясноти в тях.
Съставя кратки съобщения с различна комуникативна цел.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Преобразува думи чрез замяна на звучен съгласен с беззвучен и включва
думите в контекст (изречения), за да се открои смисловата промяна.
Открива и допълва пропуснати букви в думи (в поговорки,
скоропоговорки и в кръстословица), при които при изговор има звукова
промяна на звучния съгласен в края на думата или пред беззвучен.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
Гласни и съгласни звукове.
Обобщение.
Учебник – с. 33
30. УТ № 1 – с. 37-38

ІХ

Х

СТ – Речева учтивост при
обръщения и поздравления
31. Учебник –
с. 34-35

Разграничава гласни и съгласни звукове и техни
признаци.
Прави проверка за правописа на гласни в неударена
сричка, на звучни съгласни пред беззвучнии в края на
думата.

Използва речевия етикет при обръщения и
поздравления в устно общуване.
НЗ

Уместно употребява думи и изрази за обръщения и
поздравления според комуникативната ситуация.

32.

ЗО

Глагол
33. Учебник – с. 36
УТ № 1 – с. 20

НЗ

Число на глагола
34. Учебник – с. 37
УТ № 1 – с. 21

НЗ

СТ – Речева учтивост при
35. обръщения и поздравления
УТ № 3 – с. 10-11

ЗО

Прилага правила за речева учтивост при обръщения и
поздравления.

Число на глагола
36. Учебник – с. 38
УТ № 1 – с. 21

ЗО

Познава глагола като част на речта.
Разпознава числото на глагола.

Изговор и правопис на
глаголите (-а, -ат в ед.ч.; -я, -ят
в мн.ч.)
37.
Учебник – с. 39 УТ № 1 – с. 22
Декември
ХІ

ЗО

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

СТ – Поздравителна картичка
38. Учебник –
с. 40-41

Познава глагола като част на речта.

Разпознава числото на глагола.

НЗ

НЗ

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице в
единствено число и в трето лице в множествено число в
сегашно време.

Разбира предназначението на поздравителната
картичка.
Създава текст на поздравителна картичка.

39.

НЗ

Изговор и правопис на
глаголите (-а, -я, -м в ед.ч.; -м,
-ме в мн.ч.)
Учебник – с. 42 УТ № 1 – с. 23
ХІІ

20

40.

Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице,
единствено и множествено число.
НЗ

Нови понятия

част на речта,
глагол

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо тестово
оценяване;
самооценяване

Допълва пропуснати думи в текст, обобщаващ знанията за гласните и
съгласните звукове.
Разграничава скрити във верижки думи и проверява правописа им.
Прави препис на текст, като допълва в думи пропуснати букви на гласни и
съгласни звукове. Проверява правописа на думите.
Решава задачи в тестова форма в работния лист „Знам и мога 2“. Пише
кратък текст под диктовка.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Актуализира значението на думи и изрази за речева учтивост.
Сравнява думи и изрази за поздрави и обръщения по комуникативната им
насоченост.
Предлага подходящи думи и изрази за поздрави и пожелания в различни
речеви ситуации.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Съставя изречения с различни обръщения в комуникативната ситуация.
Открива в текст думи и изрази за поздрави и пожелания.
Съставя поздрави и пожелания за различни комуникативни ситуации.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява думи, означаващи действия и състояния.
Открива глаголите в текст, като си помага с въпросите Какво прави?
Какво правят? Какво става?

текущо и в края на
урока – устно

Определя числото на глаголи, като се ориентира по извършителят на
действието.
Открива и преписва глаголи в единствено и множествено число по двойки.

текущо и в края на
урока – устно

Подбира предложени думи и изрази за поздрави и пожелания според
комуникативната ситуация.
Съставя пожелания и поздравления по дадени комуникативни ситуации.

текущо и в края на
урока – устно

Избира и допълва подходящи глаголи в текст.
Открива глаголи и определя числото им.
Съставя изречения с глаголи в единствено и в множествено число.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява изговора и правописа на двойки глаголи в 1 л. ед.ч. и в 3 л. мн.ч.,
при които ударението пада на последната сричка.
Прави препис на изречения, като допълва подходящи глаголи и обяснява
изговора и правописа им.
Сравнява изговора на глаголи и съществителни имена с еднакъв буквен
състав и с ударение върху последната сричка.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Актуализира речеви формули за обръщения и поздравления с различно
комуникативно намерение.
Сравнява електронни и неелектронни поздравителни картички.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Анализира речева ситуация, свързана с изпращане на поздравителната
картичка и определя автора, адресата, комуникативната цел и
поздравлението.
Определя от какво е съставен текстът на поздравителната картичка
(обръщение, поздравление, пожелание).
Създава тест на поздравителна картичка.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Открива и сравнява глаголи в множествено число по тяхното окончание.
Открива връзката между окончанието на глагола в единствено число (-а,
-я, -м) и окончанието в множествено число (-м, -ме).
Редактира текст, като отстранява грешките, свързани с неправилния
правопис на глаголи в първо лице в множествено число.
Допълва в изречения на подходящи глаголи в първо лице в множествено
число.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
Изговор и правопис на
глаголите
41. Учебник – с. 43 УТ № 1 – с. 24

ЗО

СТ – Поздравителна картичка
42. УТ № 3 – с. 12-13

ЗО

Съществително име
43. Учебник – с. 44 УТ № 1 – с. 25

НЗ

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице,
единствено и множествено число и в трето лице в
множествено число в сегашно време.

ХІІ

Съществителни собствени и
съществителни нарицателни
имена
44. Учебник – с. 45 УТ № 1 – с. 26

Създава текст на поздравителна картичка.

Познава съществителното име като част на речта.

НЗ

Разграничава съществителни собствени и
съществителни нарицателни имена.
Използва главна буква при писане на собствените
имена.

НЗ

Знае правила за речева учтивост при изразяване на
съгласие или несъгласие.

ХІІІ
СТ – Речева учтивост при
45. изразяване на съгласие и
несъгласие
Учебник –
с. 46-47
46.

НЗ

Съществителни собствени и
съществителни нарицателни
имена
Учебник – с. 48 УТ № 1 – с. 27
47.

Януари
ХІV

Разграничава съществителни собствени и
съществителни нарицателни имена.
Използва главна буква при писане на собствените
имена.
ЗО

Умалителни съществителни
имена
48.
Учебник – с. 49 УТ № 1 – с. 28
СТ – Речева учтивост при
изразяване на съгласие и
49.
несъгласие
УТ № 3 – с. 14-15

Разпознава умалителни съществителни имена.
НЗ

ЗО

Род и число на
съществителното име
Учебник – с. 50 УТ № 1 – с. 29
ХV
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50.

Прилага правила за речева учтивост при изразяване на
съгласие или несъгласие.

Прилага правила за речева учтивост при изразяване на
съгласие или несъгласие.

Определя рода и числото на съществителното име.

НЗ

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края
Променя формата на глагола от единствено в множествено число.
на урока – устно;
Допълва пропуснато окончание за множествено число (-м, -ме) в глаголи.
проектно ориентирано Определя и променя числото на глаголи от текст.
Участва в проектна дейност, изискваща употреба на глаголи в първо лице,
единствено и множествено число.

съществително
име

съществително
собствено име
съществително
нарицателно име

умалително
съществително
име

текущо и в края на
урока – устно

Създава текстове на поздравителни картички по различни поводи.
Редактира текст на поздравителна картичка, като отстранява допуснати
правописни грешки в него.

текущо и в края на
урока – устно

Групира съществителни имена в категории –предмети, хора, животни,
явления, растения.
Открива и преписва съществителни имена от колони с думи и от текст.

текущо и в края на
урока – устно

Открива съществителните имена и ги преписва според това с каква
начална буква започват.
Предлага съществителни собствени имена към съществителни
нарицателни имена за животни.
Открива и преписва в колони съществителни собствени и съществителни
нарицателни имена.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Анализира комуникативна ситуация, свързана с изразяване на съгласие
или несъгласие с дадено твърдение от страна на участниците в нея.
Актуализира речеви формули за изразяване на съгласие или несъгласие

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Участва в комуникативна ситуация, свързана с изразяване на съгласие или
несъгласие с дадено твърдение, като привежда аргументи в подкрепа на
мнението си.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Решава четивна загадка.
Участва в речева ситуация (създаване на лексикон), изискваща изброяване
на съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.
Откриване в текст на собствени и нарицателни съществителни имена,
които са сродни думи.
Участва в групова работа за изброяване на съществителни нарицателни
имена по дадено родово понятие.
Предлага съществителни собствени за някои нарицателни съществителни
имена.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява сродни думи и открива умалителните съществителни имена.
Използва в речта си умалителни съществителни имена.
Междупредметни връзки с обучението по Изобразително изкуство чрез
„Работилница за творчество“.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Изказва съгласие или несъгласие с дадено твърдение, като прилага
правила за речева учтивост.
Участва в групова работа, свързана с даване и обсъждане на предложения
за подобряване на средата в класната стая.

текущо и в края на
урока – устно

Открива рода и числото на съществителните имена, като си помага с
думите един, една, едно, едни, поставени пред тях.
Сравнява форми на съществителни имена за единствено и множествено
число.
Открива съществителни нарицателни имена в текст и определя рода и
числото им.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред

51.

ХV

Род и число на
съществителното име
Учебник – с. 51 УТ № 1 – с. 30

СТ – Изказване и защитаване
на мнение
52.
Учебник –
с. 52-53

53.

Определя рода и числото на съществителното име.
ЗО

НЗ

НЗ

Изговор и правопис на
съществителните имена
Учебник – с. 54 УТ № 1 – с. 31
54.

ХVІ

Изговор и правопис на
съществителните имена
55. Учебник – с. 55 УТ № 1 – с. 32

Определя вида, рода и числото на съществителното
име.
ЗО

ЗО

НЗ

Прилагателно име
58. Учебник – с. 57 УТ № 2 – с. 5

ЗО
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СТ – Заглавие на текст.
Озаглавяване на собствен
текст и чужд текст
Учебник –
с. 58-59

Прилага правила за речева учтивост при изказване и
защитаване на мнение.

Разпознава прилагателното име като част на речта.

57.

60.

Прилага правила за речева учтивост при изказване и
защитаване на мнение.

Изговаря правилно съществителни имена в единствено
число, при които в множествено число изпада гласен
звук -ъ, -а.

Прилагателно име
Учебник – с. 56 УТ № 2 – с. 4

59.

Използва различни по цел на изказване изречения за
изказване и защитаване на мнение.

НЗ

СТ – Изказване и защитаване
на мнение
56.
УТ № 3 – с. 16-17

XVII

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Разпознава прилагателното име като част на речта.

НЗ

Озаглавява собствен и чужд текст.
Озаглавява собствен и чужд текст.

НЗ

Нови понятия

прилагателно име

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Открива съществителни имена в текст, променя съществителни имена от
множествено в единствено число и определя рода им.
Сравнява съществителни нарицателни в мъжки, женски и среден род,
които са названия на животни, и съставя изречения с тях.
Участва в групова работа за откриване на съществителни имена от
определен род в текст.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Изказва собствено мнение по даден въпрос.
Привежда аргументи в подкрепа на мнението си.
Междупредметни връзки с обучението по физическо възпитание и спорт.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Анализира комуникативна ситуация, свързана с изказване и защитаване на
мнение от страна на участниците в нея.
Участва в групова работа, като изказва и защитава мнението си по даден
въпрос.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява съществителни имена в единствено и в множествено число, за
да открие дали гласният звук от последната неударена сричка изпада в
множествено число.
Редактира грешки при образуването на форми за множествено число на
съществителни имена.
Преписва изречения, като допълва пропуснати букви в съществителни
имена в единствено число и обяснява изговора и правописа им.
Междупредметни връзки с обучението по математика в зад. 1.

текущо и в края на
урока – устно

Преписва текст, като допълва пропуснати букви в думи и проверява
правописа им.
Вътрешнопредметни връзки с обучението по литература и
междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез
„Работилница за творчество“.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Изказва собствено мнение по даден въпрос.
Привежда аргументи в подкрепа на мнението си.
Използва речеви формули за изразяване на учтивост при изказване и
защитаване на мнение.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Съотнася прилагателни имена към дадени съществителни, назоваващи
животни, според признака, който означават.
Открива прилагателни имена в текст и ги преписва заедно със
съществителните, които поясняват.
Участва в групова работа за изброяване на подходящи прилагателни за
дадени съществителни имена.

текущо и в края на
урока – устно

Открива прилагателните имена в текст.
Подрежда прилагателни имена според признака, който означават.
Посочва прилагателни имена за назоваване на признаци.

текущо и в края на
урока – устно

Открива връзката между заглавието на книга и нейното съдържание.
Избира подходящо заглавие за кратък текст.

текущо и в края на
урока – устно

Избира подходящо заглавие за книга.
Подрежда разбъркани части на текст и озаглавява текста.
Съчинява устно текст и го озаглавява.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез
„Работилница за творчество“.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
Род и число на прилагателното
име
Учебник – с. 60 УТ № 2 – с. 6
61.

ХVІІІ

Разпознава рода и числото на прилагателното име.
НЗ

Съгласуване на
прилагателното и
62. съществителното име по род
и число
Учебник – с. 61 УТ № 2 – с. 7
СТ – Озаглавяване на
собствен текст и чужд текст
63.
УТ № 3 – с. 18-19
Съгласуване на
прилагателното и
съществителното име по род
64. и число
Учебник – с. 62 УТ № 2 – с. 8

Съгласува прилагателното и съществителното име по
род и число.
НЗ

Озаглавява собствен и чужд текст.
ЗО

Съгласува прилагателното и съществителното име по
род и число.
ЗО

Изговор, правопис и употреба
на прилагателните имена
Учебник – с. 63 УТ № 2 – с. 9
ХІХ

65.

66.

НЗ

СТ – Преразказ на приказка
Учебник –
с. 64-65

67.

ЗО

Думата като част на речта.
Обобщение.
Учебник – с. 67 УТ № 2 – с.
35-36
69.

70.
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НЗ

НЗ

Изговор, правопис и употреба
на прилагателните имена
68.
Учебник – с. 66 УТ № 2 – с. 10

ХХ

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Изговаря правилно прилагателни имена в мъжки род,
при които в женски и среден род и в множествено
число изпада гласен звук -ъ.
Употребява уместно прилагателни имена.

Преразказва съдържанието на кратък художествен
повествователен текст.
Преразказва съдържанието на кратък художествен
повествователен текст.

Пише правилно формите на прилагателните имена
за мъжки, женски и среден род, за единствено и
множествено число.
Употребява уместно прилагателни имена.
Изговаря и пише правилно и употребява уместно
глаголи, съществителни и прилагателни имена.

ЗО

СТ – Преразказ на приказка
УТ № 3 – с. 20-21

ЗО

Преразказва съдържанието на кратък художествен
повествователен текст.

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване
текущо и в края на
урока – устно

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)
Определя рода и числото на съществителни имена и предлага подходящи
прилагателни имена към тях. Включва словосъчетанията в изречения.
Определя рода на съществителното име в словосъчетание с прилагателно.
Преобразува словосъчетания от съществително и прилагателно име от
единствено в множествено число и обратно.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез
„Работилница за творчество“.

текущо и в края
Образува словосъчетания, като съгласува съществителното и
на урока – устно;
прилагателното име по род и число.
проектно ориентирано Допълва в текст пропуснати прилагателни имена, като ги съгласува по род
и число със съществителното, което поясняват.
текущо и в края на
урока – устно

Сравнява предложения за заглавие на текст и избира най-подходящото от
тях.
Озаглавява чужд текст.
Създава кратък описателен текст и поставя подходящо заглавие.

текущо и в края на
урока – устно

Определя рода и числото на съчетания от прилагателно и съществително
име.
Предлага подходящи прилагателни имена за дадени съществителни.
Съчетава съществителни имена с прилагателни според признака, който
могат да имат, и ги съгласува по род и число.
Допълва в текст пропуснати прилагателни, като ги съгласува със
съществителните имена.

текущо и в края на
урока – устно

Открива разликата между изговора и правописа на прилагателни имена
в мъжки род, при които в женски и среден род и в множествено число
изпада гласен звук -ъ.
Осмисля изразителната функция на употребата на прилагателното име
след съществителното, което пояснява.
Допълва пропуснати прилагателни имена в текст и проверява правописа
им.

текущо и в края на
урока – устно

Открива кои са главните герои в приказката.
Отделя основните моменти в развитието на действието и ги озаглавява.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Преразказва устно съдържанието на отделни моменти от приказката с
опора на илюстрациите.
Преразказва устно цялата приказка, като използва думи и изрази от
текста.

текущо и в края
Редактира допуснати грешки в правописа на прилагателни имена.
на урока – устно;
Предлага и допълва подходящи прилагателни имена в текст.
проектно ориентирано Участва в проектна дейност, изискваща употреба на прилагателни имена,
означаващи различни признаци.
текущо тестово
оценяване;
самооценяване

Допълва твърдения, представящи в обобщен вид наученото за частите на
речта.
Съставя изречения по дадена речева ситуация.
Отрива глаголи, съществителни и прилагателни имена в текст. Определя
рода и числото на съществителните и прилагателните имена.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез
„Работилница за творчество“.
Решава задачи в тестова форма в работния лист „Знам и мога 3“. Пише
кратък текст под диктовка.

текущо и в края на
урока – устно

Подрежда разбъркани части от преразказ на приказка.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
Значение на думата
Учебник – с. 68 УТ № 2 – с. 11
71.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Разбира лексикалното значение на думи от активния
речник.

НЗ

Значение на думата
Учебник – с. 69 УТ № 2 – с. 12
72.

Обяснява лексикалното значение на думи от активния
речник и ги използва уместно в речта си.
ЗО

Март
ХХІ

73.

СТ – Описание на наблюдаван
предмет

Прави кратко устно описание на наблюдаван предмет.
НЗ

Прави кратко писмено описание на наблюдаван
предмет.
74.

НЗ

Азбучен ред
Учебник – с. 72 УТ № 2 – с. 13
75.

ХХІІ
76.

НЗ

Правописен речник
Учебник – с. 73 УТ № 2 – с. 14

СТ – Описание на наблюдаван
предмет
77.
УТ № 3 – с. 22-23

78.

Изговор и правопис на думата
– работа с правописен речник
Учебник – с. 74 УТ № 2 – с. 15

НЗ

ЗО

79.

Търси думи с правописни особености в правописен
речник.
Познава учебни речници.
Прави кратко писмено описание на наблюдаван
предмет.

Открива в речник думи с несъответствие между
изговор и правопис.
ЗО

Словното богатство на
българския език. Обобщение.
Учебник – с. 75 УТ № 2 – с.
37-38

ХХІІІ
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Използва азбучен ред при работа с речник.

Разбира лексикалното значение на думи от активния
речник и ги използва уместно в речта си.
Открива в речник думи с несъответствие между
изговор и правопис.
ЗО

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване
текущо и в края на
урока – устно

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)
Свързва думи със съответните им значения.
Сравнява близки по звуко-буквен състав римувани думи и открива
разликата в значението им.
Сравнява в контекст думи с еднакъв звуков състав, но с различно значение
(омоними).

текущо и в края
Открива римувани думи в стихотворение, скрити думи в други думи и
на урока – устно;
обяснява значението им.
проектно ориентирано Открива думи в кръстословица по описание на лексикалното им значение.
Участва в проектна дейност, изискваща актуализиране и групиране на
думи, назоваващи транспортни средства, по определен признак.
Междупредметни връзки с обучението по околен свят чрез проектната
дейност.
текущо и в края на
урока – устно

Открива в повествователен текст елементи на описание на наблюдаван
предмет.
Открива с помощта на въпроси основните елементи в описанието на
предмет (материал, цвят, форма, предназначение).

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Прави устно и писмено описание на наблюдаван предмет с помощта на
въпроси и опорни думи и изрази.
Озаглавява своето описание.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез
„Работилница за творчество“.

азбучен ред

текущо и в края
Актуализира и анализира речеви ситуации, в които азбучният ред се
на урока – устно;
използва.
проектно ориентирано Открива начина на подреждане на думите по азбучен ред, когато първите
(вторите, третите и т.н.) букви в тях съвпадат.
Междупредметни връзки с обучението по технологии и
предприемачество чрез „Работилница за творчество“.

правописен
речник

текущо и в края
Прилага начини за проверка на правописа на думите – чрез сродни думи и
на урока – устно;
в правописен речник.
проектно ориентирано Търси думи с правописни особености в правописен речник.
Запознава се с различни видове речници.
текущо и в края на
урока – устно

Избира подходящо начало за описание на наблюдаван предмет
(мартеница).
Допълва в описателен текст пропуснати думи, означаващи признаци.
Прави писмено описание на мартеница.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Търси в правописен речник думи с несъответствие между изговор и
правопис.
Допълва пропуснати букви в думи, като проверява правописа им в
правописен речник.
Междупредметни връзки с обучението по околен свят чрез груповата
работа.

текущо тестово
оценяване;
самооценяване

Използва азбучния ред за дешифриране на съобщение. Сравнява думи с
еднакъв звуко-буквен състав и обяснява разликата в значението им.
Допълва в текст пропуснати думи, като подбира най-подходящата сред
близкозначни думи.
Решава задачи в тестова форма в работния лист „Знам и мога 4“. Пише
кратък текст под диктовка.
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Месец/
учебна
седмица

ХХІІІ

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред
СТ – Съчиняване на приказка
80. по дадено начало
Учебник –
с. 76-77
81.

82.

Съчинява устно приказка по предложено начало.
НЗ
Съчинява устно приказка по предложено начало.
НЗ

Словосъчетание и изречение
Учебник – с. 78 УТ № 2 – с. 16

Разграничава изречение от словосъчетание.
НЗ

Словосъчетание и изречение
Учебник – с. 79 УТ № 2 – с. 17
ХХІV

83.

Разграничава изречение от словосъчетание.
ЗО

СТ – Съчиняване на приказка
по дадено начало
84.
УТ № 3 – с. 24-25

85.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Съобщително изречение
Учебник – с. 80 УТ № 2 – с. 18

Съчинява устно приказка по предложено начало.
ЗО

НЗ

Съобщително изречение
Учебник – с. 81 УТ № 2 – с. 19

Разпознава съобщително изречение.
Отделя изреченията в текста, като означава началото и
края им.
Разпознава съобщително изречение.
Отделя изреченията в текста, като означава началото и
края им.

86.

ЗО

СТ – Описание на растение
87. Учебник –
с. 82-83

НЗ

Април
ХХV
Прави кратко устно описание на растение.

Прави кратко писмено описание на растение.
88.

ЗО

Въпросително изречение
Учебник – с. 84 УТ № 2 – с. 20
89.

Разпознава въпросително изречение.
Означава правилно края на въпросителни изречения.
НЗ

ХХVІ
Въпросително изречение
Учебник – с. 85 УТ № 2 – с. 21
90.
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Разпознава въпросително изречение.
Означава правилно края на въпросителни изречения.
ЗО

Нови понятия

словосъчетание

съобщително
изречение

описание

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Определя частите на приказка (начало, среда, край). Подрежда разбъркани
части на приказка.
Актуализира речеви формули за начало на приказка.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Открива информацията, която носи началото на приказката.
Съчинява приказка по даденото начало. Озаглавява собствения текст.

текущо и в края на
урока – устно

Допълва пропуснати думи в текст.
Съставя изречения, като свързва по смисъл глаголи, съществителни и
прилагателни имена.
Подрежда дадени думи в изречение.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Открива в текст изречения, които са съставени само от едно
словосъчетание.
Открива и назовава имена на детски игри, които са изречения.
Образува словосъчетания от дадени думи и образува с тях изречения.
Участва в групова работа за образуване на изречения.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Ориентира се в последователността на действията с опора на
илюстративен материал.
Избира предложен край на приказката и поука от нея. Разказва устно
приказката по предварително изготвен план.

текущо и в края на
урока – устно

Определя целта на изказването на съобщителни изречения в описателен
текст.
Подрежда думи в съобщителни изречения и свързва изреченията в текст,
като означава началото и края им.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Открива и допълва липсваща информация в обява.
Съставя съобщителни изречения по дадена тема с опора на илюстративен
материал.
Отделя изречение от текст по поставена задача за откриване на
информация в текста.
Междупредметни връзки с обучението по физическо възпитание и спорт
чрез груповата работа.

текущо и в края на
урока – устно

Открива наименованията на растения по дадени признаци.
Открива прилагателни имена в описателен текст и осмисля тяхната
функция в него.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Описва устно и прави кратко писмено описание на пролетно цвете с опора
на въпроси и илюстративен материал.
Озаглавява собствения текст.
Междупредметни връзки с обучението по физическо възпитание и спорт
чрез „Работилница за творчество“

текущо и в края на
урока – устно

Открива въпросителни изречения в текст и думите, с помощта на които те
са образувани.
Сравнява съобщителни и въпросителни изречения, които като състав
и словоред се различават само по въпросителната дума в началото на
въпросителното изречение.
Преписва текст, като отбелязва правилно края на въпросителните
изречения в него.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Разграничава въпросителни и съобщителни изречения в текст.
Отбелязва с правилен знак края на въпросителните изречения в текст.
Използва подходяща интонация при изговор на въпросителни изречения.
Вътрешнопредметни връзки с обучението по литература чрез груповата
работа.

въпросително
изречение
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Месец/
учебна
седмица

ХХVІ

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред

91.

92.

ХХVІІ

СТ – Описание на растение
УТ № 3 – с. 26-27

Образуване на въпросителни
изречения
Учебник – с. 86 УТ № 2 – с. 22

Образуване на въпросителни
изречения
93.
Учебник – с. 87 УТ № 2 – с. 23

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Прави кратко писмено описание на растение.

ЗО

НЗ

ЗО

СТ – Описание на животно
94. Учебник –
с. 88-89

НЗ

95.

ЗО

Знае различни начини за образуване на въпросителни
изречения (с възходяща интонация, с въпросителна
частица ли, с нали).

Знае различни начини за образуване на въпросителни
изречения (с възходяща интонация, с въпросителна
частица ли, с нали).
Прави кратко устно описание на животно.

Прави кратко писмено описание на животно.

Преобразуване на изречения
Учебник – с. 90 УТ № 2 – с. 24
96.

Май
ХХVІІІ

97.

98.

Преобразува съобщително във въпросително изречение
и обратно.
НЗ

Преобразуване на изречения
Учебник – с. 91 УТ № 2 – с. 25
СТ – Описание на животно
УТ № 3 – с. 28-29

ЗО

Прави кратко писмено описание на животно.
ЗО

Словоред на изречението
Учебник – с. 92 УТ № 2 – с. 26
99.

Преобразува съобщително във въпросително изречение
и обратно.

Употребява различни словоредни варианти на
изречението.
НЗ

Словоред на изречението
Учебник – с. 93 УТ № 2 – с. 27
100.

Употребява различни словоредни варианти на
изречението.
ЗО

ХХІХ
СТ – Съчиняване на приказка
101. по даден герой
Учебник –
с. 94-95
102.
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Съчинява устно приказка по даден герой.
НЗ
Съчинява устно приказка по даден герой.
ЗО

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

текущо и в края
на урока – устно;
самооценяване

Свързва наименования на цветя с техни описания.
Прави кратко писмено описание на любимо пролетно цвете с опора на
въпроси.
Прави самооценка на работата си и поправка на текста описание.

текущо и в края на
урока – устно

Открива въпросителните думи, с които са образувани въпросителни
изречения.
Сравнява съобщителни и въпросителни изречения, които като състав и
словоред се различават само по въпросителната дума във въпросителното
изречение.
Образува въпросителни изречения с помощта на въпросителни думи.

текущо и в края на
урока – устно

Открива въпросителните изречения в текст и определя въпросителните
думи, с които са образувани.
Допълва в изречения пропуснати въпросителни думи. Съставя
въпросителни изречения по дадена речева ситуация.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Отгатва гатанка по описание на животно в нея.
Чете научнопопулярно описание на животно и открива информацията за
неговия външен вид.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Отгатва гатанка по описание на животно в нея.
Прави кратко устно и писмено описание на животно с опора на въпроси и
илюстративен материал.

текущо и в края на
урока – устно

Сравнява съобщителни и въпросителни изречения, които се различават
само по препинателния знак в края им. Изговаря ги с подходяща
интонация.
Открива в текст въпросителни изречения, образувани без помощта на
въпросителна дума.
Преобразува съобщителни изречения във въпросителни.

текущо и в края на
урока – устно

Подрежда съобщителни и въпросителни изречения в диалог.
Преобразува съобщителни изречения във въпросителни.

текущо и в края
на урока – устно;
самооценяване

Открива в текст описание думи и изрази, които носят информация за
външния вид на опиваното животно.
Прави кратко устно и писмено описание на животно с опора на въпроси.
Прави самооценка на работата си и поправка на текста описание.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Променя словореда на изречението и открива промяната (ако има такава)
в смисъла му.
Променя местата на думите в изречение така, че да се запази смисълът му.
Участва в групова работа (игра „Живи думи“), изискваща създаване на
различни словоредни варианти на изречения.

текущо и в края на
урока – устно

Подрежда думи в изречение и променя словореда в него, че да се запази
смисълът му.
Предлага различни словоредни варианти на изречение.
Отстранява смислови недоразумения в изречения, като променя словореда
им, за да възстанови смисъла.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Свързва качества с приказни герои, за които те се отнасят.
Изброява качества за любим приказен герой.
Измисля история със своя любим герой, като запазва неговите качества.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Съчинява история с любим герой с опора на въпроси, като запазва
неговите качества.
Озаглавява приказката.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред

103.

Употреба на съществителни и
въпросителни изречения
Учебник – с. 96 УТ № 2 – с. 28

ЗО

Изречение. Обобщение.
Учебник – с. 97 УТ № 2 – с. 27
ХХХ
104.

ЗО

СТ – Съчиняване на приказка
105. по даден герой

ЗО

106.

Годишен преговор. Какво
научихме за звуковете и
буквите
Учебник – с. 98 УТ № 2 – с. 29

107.

СТ – Съчиняване на приказка
108. по аналогия
Учебник –
с. 100-101
109.
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110.

Разграничава изречение от словосъчетание.
Разграничава съобщително от въпросително изречение
и ги оформя пунктуационно правилно.
Знае различни начини за образуване на въпросителни
изречения. Преобразува съобщително във
въпросително изречение и обратно.
Употребява различни словоредни варианти на
изречението.

ЗО

Разграничава думите с ударение от думите без
ударение и ги изписва правилно.
Разграничава гласни и съгласни звукове и техните
признаци.
Прави проверка за правописа на гласни в неударена
сричка.
Прави проверка за правописа на звучни съгласни пред
беззвучни и в края на думата.

ЗО

Разпознава глагола, съществителното и прилагателното
име като части на речта.
Изговаря и пише правилно и употребява уместно
глаголи, съществителни и прилагателни имена.
Разбира лексикалното значение на думи от активния
речник и ги използва уместно в речта си.
Открива в речник думи с несъответствие между
изговор и правопис.
Съчинява устно приказка по аналогия.

НЗ
Съчинява устно приказка по аналогия.
ЗО

Годишен преговор. Какво
научихме за изречението и
текста
Учебник – с. 102 УТ № 2 – с.
30
ХХХІІ

Съставя различни по цел на изказване изречения в
зависимост от комуникативната ситуация.
Употребява уместно съобщителни и въпросителни
изречения.

Съчинява устно приказка по даден герой.

Годишен преговор. Какво
научихме за думите
Учебник – с. 99 УТ № 2 – с. 30
ХХХІ

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

У

Разграничава изречение от словосъчетание.
Разграничава съобщително от въпросително изречение
и ги оформя пунктуационно правилно.
Знае различни начини за образуване на въпросителни
изречения. Преобразува съобщително във
въпросително изречение и обратно. Употребява
различни словоредни варианти на изречението.
Озаглавява собствен и чужд текст.

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване
текущо и в края на
урока – устно

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)
Преписва текст, като означава правилно края на изреченията в него.
Осмисля съвместната употреба на въпросителни и съобщителни
изречения в диалогичната реч.
Открива въпросителни изречения, образувани без помощта на
въпросителна дума.
Образува въпросителни изречения към дадени съобщителни.

текущо и в края
Открива в текст словосъчетания от прилагателно и съществително име.
на урока – устно;
Осмисля изразителната функция на тяхната употреба в инверсия (обърнат
проектно ориентирано словоред) в друг текст.
Определя броя на въпросителните изречения в текст и начина, по който те
са образувани.
Преобразува съобщителни изречения във въпросителни. Променя
словореда в изречение така, че да се запази смисълът му.
Решава задачи в тестова форма в работния лист „Знам и мога 5“. Пише
кратък текст под диктовка.
текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Съчинява устно история с любим герой, като запазва неговите качества.
Озаглавява приказката.

текущо и в края
Допълва пропуснати гласни звукове в думи и открива думите, които
на урока – устно;
съдържат само широки гласни.
проектно ориентирано Открива в текст думи с несъответствие между броя на звуковете и на
буквите.
Допълва в текст думи, като добавя пропуснати букви в тях и проверява
правописа им.
Междупредметни връзки с обучението по технологии и
предприемачество чрез „Работилница за творчество“.
текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Открива в текст глаголи, съществителни и прилагателни имена и определя
техните граматически признаци. Проверява правописа им в правописен
речник. Определя вида на съществителните имена.
Съгласува правилно прилагателното и съществителното име по род и
число.
Открива думи в кръстословица по описание на лексикалното им значение.
Междупредметни връзки с обучението по околен свят в зад. 2

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Актуализира началото на позната приказка.
Сравнява го с друго начало, в което са променени името на главния герой,
другите герои и мястото на действието.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Съчинява устно различни истории, като променя елементи на приказка с
опора на въпроси и илюстративен материал.
Използва речеви формули при съчиняването на приказка. Озаглавява
своето съчинение.

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Определя броя на изреченията в текст и вида им по цел на изказване.
Използва различни по цел на изказване изречения.
Предлага различни словоредни варианти на изречения.
Подрежда изреченията в текст по смисъл така, че да образуват текст.
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Месец/
учебна
седмица

№
Тема на урочната единица Вид на
по
(* СТ – създаване на текстове) урока
ред

111.

Какво научихме във втори
клас
Учебник – с. 103 УТ № 2 – с.
41-42

ДИзх

ХХХІІ
112. СТ – Съчиняване на приказка
по аналогия
УТ № 3 – с. 30-31
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ЗО

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Разграничава гласни и съгласни звукове и техни
признаци. Изговаря и пише правилно и употребява
уместно глаголи, съществителни и прилагателни имена.
Разбира лексикалното значение на думи от активния
речник и ги използва уместно в речта си.
Образува и преобразува съобщителни и въпросителни
изречения и ги използва уместно в речта си.
Озаглавява собствен и чужд текст.
Съчинява устно приказка по аналогия.

Нови понятия

Методи и форми
за оценяване

Примерни дейности.
Междупредметни връзки (МПВ)

тестово изпитване –
изходно ниво;
самооценяване

Проверява правописа на думи и ги допълва в текст. Открива думи, при
които има броя на звуковете и на буквите.
Използва азбучния ред при решаване на четивна загадка.
Образува съобщителни и въпросителни изречения.
Съчинява текст по поставена комуникативна задача.
Решава задачи в тестова форма в работния лист „Знам и мога 6“. Пише
кратък текст под диктовка

текущо и в края
на урока – устно;
взаимно оценяване

Съчинява устно приказка по аналогия на друга приказка, като променя
героите, мястото и времето на действието, но запазва постъпките на
героите, качествата им и поуката от приказката.
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Дейности и междупредметни връзки
за придобиване на останалите ключови компетентности

Учебният комплект осигурява овладяването на
предметната ключова компетентност в областта на
българския език и същевременно съдейства активно
Ключова компетентност

за постигането и на останалите ключови компетентности чрез система от дейности и междупредметни
връзки.

Дейности и междупредметни връзки

Умения за общуване на
чужди езици

Сравняване на звукове и букви от различни езици

Учебник: с. 47

Изговаряне на скоропоговорки и броилки

Учебник: с. 32

Математическа
компетентност и
основни компетентности
в природните науки и
технологиите

Участие в дидактически игри за използване на понятията Учебник: с. 43
единствено и множествено число
Четене на текстове от детски енциклопедии и от
учебниците по литература и по околен свят

Учебник: с. 27, 80

Дигитална
компетентност

Анализ на речеви ситуации, свързани с използване на
електронни средства за общуване

Учебник: с. 11, 17, 22, 23, 28,
40, 45

Използване на електронни източници на информация –
речници и др.

Умения за учене

Създаване на текст за SMS и за поздравителни картички
чрез електронни средства за комуникация

Учебник: с. 29

Търсене на информация от различни източници

Учебник: с. 80

Четене на произведения от литературата за деца на
различни теми (семейство, училищe, игри,
приятелство, родина, роден език, природа, празници)

Всички художествени
текстове в учебника и
учебните тетрадки.

Откриване на връзката между текста и неговото заглавие Учебник: с. 58, 59, 64, 65
УТ № 3: с. 18, 19, 20, 21
Социални и граждански
компетентности

Инициативност и
предприемчивост

Участие в ролеви игри
Използване на различни по цел на изказване изречения за Учебник: с. 46, 47, 52, 53
изказване и защитаване на мнение
УТ № 3: с. 14, 15, 16, 17
Използване на речевия етикет при поздравления и
обръщения

Учебник: с. 34, 35

Участие в изработване на проекти

Учебник:
рубрика „Проект“ – с. 16, 27,
38, 63, 66, 69, 72, 73, 97;
рубрика „Групова работа“ – с.
29, 43, 48, 52, 56, 61, 74, 79,
81, 85, 92;
УТ № 1

Съставяне на план за представяне на продукт

Учебник:
с. 43, 66

Културна компетентност Участие в групова и екипна дейност за изразяване чрез
и умения за изразяване
творчество
чрез творчество

Учебник: рубрика
„Работилница за творчество“
– с. 11, 20, 49, 55, 59, 60, 67,
72, 83;

Споделяне на впечатления от самостоятелно прочетена книга Учебник: с. 9
УТ № 3: с. 17, с. 19
Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
за здравословен начин на
живот и спорт
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Четене на текстове и анализ на речеви ситуации,
свързани със здравето и здравословния начин на живот

Учебник: с. 15, 17, 35, 52, 53,
73, 81

Създаване на изречения, свързани с правила за
здравословния начин на живот

Учебник: с. 27, 52, 53, 79, 81

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

НАЧАЛЕ Н П Р Е ГОВО Р
Т Е КС Т И И З Р Е Ч Е Н И Е

 Текстът се състои от изречения,

свързани по смисъл.

Начален преговор
Тема на урока: ТЕКСТ И ИЗРЕЧЕНИЕ
Вид на урока: Преговорен урок
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията от първи клас за
строежа на езика – звук, дума, изречение, текст.
● Упражняване в подреждането на изречения в
текст.
● Усвояване на умения за четене с разбиране.
● Определяне броя на изреченията в текст.
● Графически правилно оформяне на началото и
края на изречението.
● Усвояване и развитие на умения за съставяне на
кратък текст.
Очаквани резултати:
● Ученикът си служи с основните езикови и речеви
единици /звук и буква, дума, изречение, текст/ в
съответствие с комуникативната цел.
● Ученикът може да подрежда думи в изречение.
● Ученикът може да подрежда изречения в текст,
откривайки смисловата последователност.
● Ученикът може да състави кратък устен или писмен текст, довършвайки изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците наблюдават схемата за строежа на езика. Припомнят си връзките между звук, дума, изречение, текст.
С помощта на учена песен „Песен за буквите“ си
припомнят азбуката. Припомнят си познатия от първи клас Кораб на буквите и преминават към първата
задача от урока – да подредят изреченията в текст.
Второто упражнение изисква четене на кратък
текст с разбиране, преброяване на изреченията и подреждане на дадените думи в изречение.
Допълвайки изреченията в трето упражнение, учениците ще съставят кратък текст за отминалата лятна
ваканция.
Материали за диференцирана работа: Прочети
текста /раздава се напечатан/ и постави подходящи
знаци в края на изреченията. Преброй ги. (използвайте приказката „Баба и внуче“ от Ран Босилек или
друг подходящ текст)

1.

Подреди изреченията така, че да получиш текст.

1

С него тръгваме на невероятно пътешествие.
В нея всичко е вълнуващо.
Ще пътуваме във вселената на езика.
Вълшебният кораб на буквите е отново при нас.
2.

Прочети стихотворението и кажи
колко изречения има в него.
ИМАТ ЛИ ВАКАНЦИЯ ДУМИТЕ
Думите през лятото имат ли ваканция?
На гърба си мятат ли като мене раница?
Представи си сричките с пояси в морето,
а на плажа – тичащи точки и тирета.
Няма изречения – те сега почиват.
Хиляди значения чакат търпеливо.
Петя Кокудева

 Подреди думите бански, точки, сини,

имам, на така, че да образуват изречение.
3.

Напиши изреченията в тетрадката, като допълниш
думите, които вълните на морето са изтрили.

През

. С мен
ваканция аз бях
бяха
. Времето беше
.

И г р а е х ме на

.
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Тема на урока: ДУМИТЕ В РЕЧТА
Вид на урока: Преговорен урок
Цели на урока:
● Да се актуализират знанията от първи клас за
строеж на езика – звук, дума, изречение, текст.
● Да различават лексикалното значение на думата.
● Да разделят правилно думата на срички.
● Да образуват думи от звукове или от срички.
● Да допълват текст с подходящи думи.
Очаквани резултати:
● Ученикът си служи с основните езикови и речеви
единици /звук и буква, дума, изречение, текст/ в
съответствие с комуникативната цел.
● Ученикът може да подрежда звукове и срички да
образува думи.
● Ученикът може да подрежда думите в изречение.
● Ученикът може да допълни текст с подходящи думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът започва с актуализиране на знанията, че думите са съставени от звукове и имат свое значение. Учителят е написал на дъската буквите: м, к, р, с / а, о, е,
и. Поставя на учениците задача да образуват и запишат
всички възможни срички. След като запишат сричките,
следва играта: „Направи дума“. Опитват да измислят
колкото може повече и по-дълги думи с дадените срички.
Играта може да се направи и чрез разделяне на отбори.
В първо упражнение учениците четат предложения текст и допълват с дадените думи. Римите подсказват къде е мястото на всяка дума. Учителят може
да зададе въпроси към текста, за да провери дали
учениците разбират смисъла. „Защо били тъжни думите? Защо децата дружали рядко с тях?“ Отговорът
на допълнителните въпроси ще даде информация кои
книги учениците са прочели през лятната ваканция.
Във второ упражнение учениците се упражняват
да съставят думи от дадени срички и да подредят думите в пословица: Добра дума – златен ключ.
При третата задача може да се приложи диференциран подход. Някои ще открият всички анаграми,
водени от смисловото единство на думите, и те ще
имат време да съставят изречения с тях. Други ще успеят да открият само една или две думи.
Допълнителни материали:
1. Досети се кои са пропуснатите думи. Учителят
прави пауза на всяка римувана дума, а учениците се
опитват да я познаят.
Добрият мъж веднага запретнал ръкави.
Над думите сложил пет линии прави,
на срички след това ги разделил
и над всички срички крилца наредил.
Всяка сричка си имала по едно крилце,
което представлявало чертичка и колелце.
Знам, че се сещате вече, деца,
какви били тия крилца.
Те зазвучали с глас най-чудесен
и думите превърнали в песен.
2. Игра: Добави срички към сричката „ко“ и получи
нови думи. (коте, кола, кора, коса, кобра, козел и т.н.)
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ДУМ И Т Е В Р Е Ч ТА
 Думите са съставени от звукове в определен ред.
 При писане на думите означаваме звуковете с букви.
 Всяка дума има свое значение.

1.

Някои думи от стихотворението
са отлетели. Върни ги на местата им.
Мъката на едни думи
.
нямала
Дълги години те стояли
.
все на една
Дружали с децата само
,
от време на
когато някое от тях
.
книгата
– Ах!– си викали те –
.
ще умрем от
И денем, и нощем трябва
.
да стоим все

вземе
скука

граница
тука

време

Радой Киров,
из „Думите, на които сложиха крилца“

ца

страни

 Скучаеха ли думите в твоите книжки
през лятото? Кои книжки прочете?

2.

Образувай думи от сричките в разпилените
по пясъка мидени черупки. Коя от сричките е дума?

Доб

ма

ду

ключ

ра
тен

зла

 Подреди думите правилно и ще откриеш скритата поговорка.
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Тема на урока: ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ
Вид на урока: преговорен урок
Цели на урока:
● Разпознаване и назоваване на различни видове
общуване – езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно.
● Съставяне на различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация.
● Развитие на уменията за речево общуване и речев етикет.
● Разпознаване на средствата за неезикова комуникация – жест, мимика, поза.
Очаквани резултати:
● Учениците четат с разбиране кратък текст.
● Могат да отговарят на зададени въпроси към текста.
● Учениците използват думи и изрази за вежливост.
● С помощта на учителя се води беседа по зададените теми.
Предложения за ефективен учебен процес:
Това е първата тема от уроците по създаване на
текстове.
Първото упражнение трябва да насочи учениците
към идеята, че езикът ни служи да се разбираме. Учителят може да ги попита какви други езици има. Как
разговарят животните?
Второто упражнение е за четете с разбиране. Учителят задава въпроси: Кой е приятелят на вятъра?
Морето с кого разговаря? Луната при кого отива?
Приказката на кого иска да разкаже своите чудеса?
Отговорът на последния въпрос може да бъде записан в работната тетрадка.
Упражнение трето може да започне с четене наум
на текста, а след това на глас. Учениците отговарят
на поставените въпроси. „Какво прави книгата? Какво правят децата? Защо книгата е най-добрият приятел на децата?“ Подчертаните думи насочват към
дейности, свързани с писмено общуване. Последното
изречение от текста учителят записва на дъската, а
учениците преписват в работната тетрадка.
Във втория час продължава темата за речевото
общуване. Учениците четат писмото и разглеждат
илюстрацията. Учителят с въпроси ги насочва да разграничат устното от писменото общуване. А задача
на основната част от часа е децата да разкажат свои
преживявания от лятната ваканция.
Работилница за творчество е мястото, където учениците ще имат възможност да изберат как да изразят
това, което мислят по различни начини. Те биха могли да нарисуват картина за лятото, да изпеят песен,
която им напомня за него, да напишат свое стихотворение.
В третия час, в който учениците работят по темата
за езика и общуването, те използват учебна тетрадка
3. Първото упражнение насочва учениците към те-

ЕЗИК И О Б Щ У В А Н Е
1.

Разгледай илюстрациите
и отговори на въпросите.

2.

Прочети стихотворението.
Кой с кого разговаря?
Никой, никой на земята
не живее сам –
бъбри веселият вятър
с ореха голям.

Веe съм

второкласн

ик.

Шепне ден и нощ морето
с пясъчния бряг
и луната при небето
идва пак и пак.
Приказката бърза даже
вечер през леса
на детето да разкаже
нови чудеса.
Златина Билярска
из „Песен за приятелството“

 За какво ни служи езикът?
 Защо не разбираш написаното

 Напиши думите, които показват как

говорят вятърът, морето, приказката.

от малкия динозавър?
3.

Прочети текста и сравни подчертаните думи.
Книгата няма уста, а приказва. И приказки
разказва, и стихчета пее с ноти. Мама чете, а от
нейната уста книгата говори.
Книжката се радва, че тъй внимателно я слушаме. Когато книгата говори, ние мълчим. Не
шумим, за да не Ӝ пречим. Книгата е най-добрият
приятел на децата!
Дора Габе, из „Книгата“

 Какво прави книгата? Какво правят децата?
 Защо книгата е най-добрият приятел на децата?
10

мата за приятелството. Те четат няколко пъти предложеното стихотворение. Предлагат свои правила за
приятелството. Могат да изработят групови или индивидуални проекти за приятелството, като съчетаят
картинки на героите от Мечо Пух и правила: „Пази
тайните на своите приятели!“, „ Помагай в беда!“
„Когато един говори, другите го слушат“ „Използвай
вълшебни думи“ „Не е срамно да се извиниш, когато
си сгрешил“. Табло може да се направи и със заглавие „Рецепта за приятелство“. Слагаме 1 супена лъжица обич, 2 кг топли отношения. Добавяме 3 супени
лъжици искреност и поръсваме с 400 минути време
за другия.
Втората задача за часа е да напишат кратко писмо
до баба. Учителят записва на дъската „Мила бабо,“.
Обяснява на учениците да започнат първото изречение на нов ред с главна буква. Ако те пожелаят, писмото може да се напише на лист и да се даде на родителите да го изпратят на баба.
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Тема на урока: ЗВУКОВЕ И БУКВИ
Вид на урока: Преговорен урок
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията за звук и буква.
● Актуализиране на знанията за подреждане на
буквите в азбуката.
● Усъвършенстване на уменията за подреждане по
азбучен ред.
● Конструиране на думи от срички или от звукове.
Очаквани резултати:
● Учениците разпознават малка и главна, печатна
и ръкописна буква.
● Учениците знаят, че буквата се пише и чете, а
звукът се произнася и чува.
● Учениците знаят наизуст азбуката и могат да
подреждат думи по азбучен ред.
● Разграничават гласни и съгласни звукове, звучни
и беззвучни съгласни.
● Могат да определят последователността на звуковете в дума.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учебният час може да започне с играта „Кои са
съседите“. Учителят казва буква, а децата трябва да
кажат съседните букви в азбуката. Учениците си припомнят азбуката, като я казват наизуст или изпяват
позната песен.
Учителят припомня правилото: Звуковете се изговарят и се чуват, буквите се пишат и четат. За да
провери дали учениците осмислят казаното, учителят
задава проблемен въпрос: „Кое имали хората по-рано – звуковете или буквите?“ А естествено да последва припомнянето кой е създал нашите букви.
В първо упражнение учениците четат думите и откриват звуковите им модели. С помощта на учителя
си припомнят кои са гласните звукове и как ги отбелязваме, когато правим звуков модел.
Във второ упражнение премахването на първата
буква, води до получаването на нова дума. Например
песен-есен, зелен-елен и т.н. Учениците четат двойките думи и измислят изречения с тях. Упражнението е подходящо за диференцирана работа – някои ще
съставят изречения с всички думи, а други ще напишат едно-две изречения.
Последното упражнение отново проверява научена ли е добре азбуката. Поздравът на Драги е „Здравей, училище“. Важна е и последната допълнителна
задача – учениците да могат да изписват вярно името
на своето училище.
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З В У КО В Е И Б У К В И
 Звуковете се изговарят и чуват.
 Буквите се пишат, виждат се и се четат.

1.

Открий мястото на всеки от
приятелите на Моливка и Гумичко.

2

3

1
4

 Направи звуков модел на имената Моливка и Гумичко.

2.

Образувай нови думи, като махнеш първата буква.
 Напиши новите думи.

песен, стих, мида, зима, зелен, глъч, мрак, роса

3.

След Я
започваме
от А.

Открий какво е написал Драги, като замениш
всяка буква с тази, която е след нея в азбуката.

Т Ц З К З Ш Д
У
 Напиши поздрава на Драги.
12

Състави изречения
с някои от тях.

Ж Г П Я Б Д И
,

A

!

 Напиши името на училището, в което учиш.

Тема на урока: КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ ОТ
ПЪРВИ КЛАС
Вид на урока: Диагностика на входното и изходното ниво
Цели на урока:
● Проверка на знанията и уменията за звуко-буквен анализ
● Проверка на знанията и уменията за образуване
на думи
● Проверка на знанията и уменията за образуване
на изречения
Очаквани резултати:
● Учениците изписват графично правилно буквите
и връзките между тях.
● Разграничават звук и буква в състава на думата.
● Разпознават гласни и съгласни звукове.
● Разграничават езиковите единици дума, изречение.
● Определят границите на изречението в текста.
● Съставят съобщителни и въпросителни изречения.
● Пишат текст под диктовка.
Текст за диктовка. Предлагаме ви текста „ Три
мечата, три братлета“ с автор Петър Милев, или друг,
по ваш избор.

К А К В О З Н А Е М И М ОЖ Е М
ОТ П Ъ Р В И К Л А С
1.

Препиши текста, като отделиш изреченията в него.
дъждът спря слънцето отново се показа ние отидохме
в парка по алеите бягат бързи ручейчета от дърветата
се ронят дъждовни капки

точка

 Кои думи написа с главна буква? Къде постави точка?

2.

Образувай нови думи, като промениш
буквата на гласния звук.

а е
ъ и у
о

а

мек

лак

пръв

сок

кол

 Размени местата на съгласните звукове в думите сок и лак.

Напиши новите думи.

3.

Есенните листа са скрили части от думите в
гатанката. Открий ги и отгатни гатанката.

Що е то?

Аз съм кошер с пъргави пчелици,
работливи, мънички умници.
Лятно време в мен се дреме.
Всяка есен почва с
сен.
Зиме, пролет в мен се вдига шум.
Малките пче ци сбират ум.
Лъчезар Станчев
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Гласните и съгласните звукове
в българския език

ГЛАСНИТЕ И С Ъ ГЛ АС НИТ Е З В УКО В Е
В БЪЛГА Р С К И Я Е ЗИК
УДАРЕНИЕ . УД А Р Е Н И И Н Е УДА Р Е Н И С Р И Ч К И
 Думата има толкова срички,

Тема на урока: УДАРЕНИЕ. УДАРЕНИ И НЕУДАРЕНИ СРИЧКИ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Да се формира представа за ударение, ударена и
неударена сричка
● Да се разбере смислоразличителната роля на
ударението
● Да се изговарят правилно думи с поставено ударение
● Да се поставя правилно ударението
Очаквани резултати:
● Учениците различават ударена от неударена
сричка
● Произнасят ударената сричка с по-голяма сила
на гласа
● Поставят сами ударение на двусрични думи
● С помощта на учителя поставят ударение на трисрични думи
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с фронтална работа –
учителят казва дума, а учениците с пляскане на ръце
я разделят на срички. Примерни думи: колело, море,
ябълка, щъркел, лястовица, портокал и т.н. Припомня
се ученото правило, че броят на сричките в една дума
е равен на гласните звукове в нея.
Преминава се към първата задача. Децата четат
стихотворението, преписват подчертаните думи и ги
разделят на срички. С помощта на учителя определят
коя сричка се произнася с по-голяма сила. Въвежда
се правилото, че в думите има неударени срички и
една ударена сричка, която се произнася по-силно.
Ударението се поставя на гласния звук в ударената
сричка.
Втората задача се отнася както до употреба на
знанията за езиковото явление, така и до обогатяване
на лексикалния запас на учениците. В изреченията са
използвани думи омоними, които идеално илюстрират въведеното правило.
Третата задача допринася за осъзнаване на смислоразличителната роля на ударението. Задачата може
да се осъществи и като групова работа, като всяка
редица получава двойка думи, с които да състави изречения.
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колкото са гласните звукове в нея.
1.

Прочети стихчето. Препиши подчертаните
думи и ги раздели на срички.
Тръгнал дядо за Златица,
изгубил си ръкавица.
Там играла на поляна
малка мишчица Гризана,
ръкавичката видяла
и на топличко се свряла.

А колко
са сричките в
моето име?

 Коя сричка в подчертаните думи
се изговаря с по-голяма сила?

Елин Пелин, из „Дядовата ръкавичка“
ДНЕС НАУЧИХ

 Изговорът на сричката с по-голяма сила
се нарича ударение.
 Сричката, която се изговаря с
по-голяма сила, е ударена сричка.
 Сричката без ударение е неударена сричка.
2.

Ударението
на думата
отбелязваме с
наклонена черта
над гласния звук.
ӛсен

Прочети изреченията. Постави
ударенията на подчертаните думи.
Само лястовичето е останало
само.
Цяла зима се е крило.
под топлото майчино крило.

 По какво си приличат и по какво
се различават двойките думи?
3. Прочети думите, като поставиш
ударението на първата сричка.

пара, вълна, чувал, кален, бели

парӚ
пӚра
14

 Постави ударението на втората сричка.
Получи ли нови думи?
 Състави изречения с една от двойките думи.

Тема на урока: ПРАВОПИС НА ДУМИ БЕЗ
УДАРЕНИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Да се затвърдят знанията за ударение, ударена и
неударена сричка
● Да се определя правилно ударената сричка
● Да се поставя ударението на гласния звук в ударената сричка
● Да се четат и пишат правилно думите без собствено ударение
Очаквани резултати:
● Учениците могат да определят ударената сричка
в думата и да поставят ударение
● Четат и пишат правилно думите, които нямат
ударение
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне със забавна задача. На
дъската в средата на нарисуван кръг е написана сричката мо, а във външен кръг са написани сричките: га,
лив, ма, ре, да, ля. Учениците трябва да образуват
думи от дадените срички /мога, мома, молив, море,
мода, моля/ и да поставят ударението.
Първата задача от урока изисква учениците да
поставят ударение на думите в дадените изречения.
Изпълнението на задачата трябва да се свери устно,
тъй като е нормално някои от учениците все още да се
затрудняват при определяне на ударението. Учителят
насочва вниманието на учениците към четенето и изписването на малките думи и изреченията. Запознава
ги с правилото, че думите без ударение се четат слято
с другите думи, но се записват отделно.
Втората задача развива умения за редактиране на
текст, като грешките логично са свързани с темата на
урока. Тук е уместно учителят да насочи вниманието
на учениците към разликата между четенето и правилното изписване на думите без ударение.
Затвърдяването на знанията и уменията за правилното изписване на думите без ударение се осъществява с третата задача, където учениците трябва
да разделят в две колони думите без свое ударение,
според това с коя дума ги произнасяме слято.
Допълнителни задачи:
1. Подчертай думите, които са без ударение. Постави ударение на подчертаните думи.
ТАНЦ НА ЛИСТАТА
Вятърът свири в гората,
гони,пилее листата.
В луди ги танци понася
и към небето отнася.
2. От ударените срички образувай нова дума.
море, кана – река мила, вода – мида риба, маса –
рима
чаша, кала – чака дърво, дама – вода маса, гара,
море – магаре

П РА В О П И С Н А ДУМИ Б Е З УД А Р Е Н И Е
1.

Прочети изреченията и постави ударенията на думите.
Мишлето се скри под изгнилата дъска на дървения под.
Мишокът Е е най-добрият приятел на Моливка и Гумичко.

 Кои думи нямат ударение? Как ги изговаряме?
ДНЕС НАУЧИХ

 Думите, които нямат собствено
ударение, се изговарят слято
с думите с ударение, но се пишат
отделно от тях.
2.

Изговаряме: на пода, скри се
Пишем: на пода, скри се

Открий грешките в съчинението на Боби
и го препиши правилно.

Нов прияteл
Имамси нов прияteл. Казваse Тони.
Сneго ходим зaeдно научилиe, но neсme
в един клас. Жиvee всъseдния блок. Игрaeм
на футбол икомпютърни игри.
Боби
3.

Прочети диалога между двамата
мата приятели
м
приятели.
– Тони, искаш ли след училище да отидем
на игрището?
– Не, ще се прибера вкъщи. Брат ми има
рожден ден. Можем да отидем утре.

вкъщи
Това е една
дума! Запомни
правописа Ӝ!

 Препиши в две колони думите без ударение.

Думи, които изговаряме
слято с думата пред тях

Думи, които изговаряме
слято с думата след тях
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Тема на урока: УСТНО И ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Разпознаване и назоваване на различни видове
общуване –езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно
● Съставяне на различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация
● Развитие на уменията за речево общуване и речев етикет
● Разпознаване на средствата за неезикова комуникация – жест, мимика, поза.
Очаквани резултати:
● Учениците четат с разбиране кратък текст
● Могат да отговарят на зададени въпроси към текста.
● Учениците използват думи и изрази за вежливост
● С помощта на учителя се води беседа по зададените теми.
Предложения за ефективен учебен процес:
Работата по темата има различни задачи. Учениците трябва да разграничат различните видове общуване чрез участие в имитационни ролеви игри. Те
съставят различни по цел на общуване изречения в
контекста на илюстративния материал. Упражняват
се да използват думи и изрази за учтивост и обръщение. Изпълняват различни роли – на слушащ и на
говорещ, участвайки в диалог по теми, близки до тях,
свързани с училищния живот.
Урокът може да започне с гатанката написана на
дъската. Учениците я отгатват и я преписват в работните тетрадки.
Моля! Ако обичаш!Благодаря! Заповядай!
Здравей! Добро утро! Довиждане ! Извинявай!
Думи кратки, но тъй потребни,
Врати отварят, наричат ги …………. (вълшебни)
След това учениците разглеждат илюстративния
материал. Отговарят на въпроси, зададени от учителя. Кой говори? Кой слуша?За какво говорят?
След беседата се въвежда правилото:
Когато говорим и слушаме, използваме устна реч
– общуваме устно.
Участниците в разговора се наричат събеседници.
Допълването на изреченията в четвъртата задача
води да съставянето на основни правила при водене
на разговор. Учениците ги записват и могат да добавят и свои правила. Те могат да се оформят като
проект, като се добави илюстрация и се поставят на
учебно табло.
Вторият учебен час започва с актуализиране на
правилата, научени в първия час.
Акцентът в този час е писменото общуване. Илюстративният материал помага на учениците да разграничат писменото от устното общуване. Те трябва да
стигнат до извода, че когато четем и пишем общуваме
писмено.
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УСТНО И П И С М Е Н О ОБ Щ У В АНЕ
 Ние общуваме с помощта на езика.
1.

Разгледай илюстрациите и определи
кои са участниците в разговора.

 Кои говорят и кои слушат?

ДНЕС НАУЧИХ

 Когато говорим и
слушаме, използваме устна
наа
реч – общуваме устно.
2.



Участниците
в разговора се наричат
събеседници.

Допълни устно правилата за водене на разговор.

Когато двама или повече хора
.
разговарят, не ги
Ако искаме да попитаме нещо
.
в час,
ваме.
Когато говорим
се изслуш
. … игаме ръка.
помежду си,

 Обсъдете и запишете и други

правила, които смятате за важни.

… вд
ваме.
… прекъс

ПРОЕКТ
Направете табло
с правилата за
класната стая.
16

Втората задача е заредена с чувство за хумор и
учениците с желание ще поправят, за да си дойдат нещата на място. Важно е да се отговори на допълнителните въпроси. Как общуват двете момичета помежду
си? Как общуваме ние с автора на стихотворението?
Трета задача ще насочи децата към табелките с
имената на предлаганите стоки в сладкарницата. Те
също са писмено общуване между продавачите и купувачите. Допълнителният въпрос ще насочи вниманието на децата към здравословното хранене и те ще
трябва да обосноват своя избор.
В третия учебен час учениците работят в учебна
тетрадка 3. Първото упражнение припомня „вълшебните думи“. Часът може да започне с песента на Хайгашот Агасян „Вълшебните думи“. Учениците казват
изречения с думите за учтивост и записват някои от
тях.
Втората задача изисква четене с разбиране и обсъждане на съветите. Да препишат някои от тях или
да измислят други, решават учениците.

Тема на урока: УДАРЕНИЕТО В РЕЧТА
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се затвърдят знанията за ударение, ударена и
неударена сричка
● Да се определя правилно ударената сричка
● Да се поставя ударението на гласния звук в ударената сричка
● Да се четат и пишат правилно думите без собствено ударение
Очаквани резултати:
● Учениците могат да определят ударената сричка
в думата и да поставят ударение
● Четат и пишат правилно думите, които нямат
ударение
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с написани на дъската
думи: уча, давам, релси, нисък, ехо. Учениците поставят ударение на всяка от думите. От ударените
срички са получава нова дума- ударение.
В първа задача, учениците четат омонимите и
обясняват лексикалното значение на думите, според
мястото на ударението. По този начин те успяват да
разберат смисъла на изучаваните езикови явления.
Втората задача е за изговор и правопис на малките
думи. В изключително остроумния текст учениците
трябва да открият разликата в смисъла на еднакво
звучащи думи и изрази.
Разкриването на загадката в трета задача ще донесе много положително настроение на децата. Текстът, който трябва да открият скрит сред думите е:
„Има среща в два в парка. Иво“
Допълнителна задача: Открий грешките в диктовката на Емил от втори клас.
Моето агънце
Имамси бяло агънце. Дядоми гоподари. Аз гохраня ипоя. Поцял ден тича издвора. Какаму сложи герданче.

УДАРЕНИЕ ТО В Р Е Ч ТА
1.

Прочети двойките думи.
рӚнен – ранӛн
чӛта – четӚ

зӟрна – зърнӚ

пӛта – петӚ
 Състави изречения с някои от двойките думи.

2.

Прочети стихотворението „Пет питанки“.
Кое е забавното в него?
Къде ли
продават къдели?
По клони
кой прави поклони?
Петле ли
събуди пет лели?
За пита
гладник ли запита?
Не сме ли
ужасно несмели?

Къде ли?
къдели

Кръстьо Станишев

 Как изговаряме и как пишем думите без ударение?
3.

Ники трябва да разбере къде е срещата с Иво.
Помогни му да разгадае загадката „Дума в дума“.

д

р
у

reщ
р
р

Едва ли
ще дойда… Или
пък в два?

 Запиши съобщението на Иво.
18
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Тема на урока: ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ
ДУМАТА НА НОВ РЕД
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията и уменията за делене
на думата на срички
● Овладяване но правилата за пренасяне на части
от думата
● Отличаване на думите, които не могат да се пренасят
Очаквани резултати:
● Учениците разделят вярно думата на срички
● Знаят, че едносричните думи не могат да се пренасят
● Не оставят сама буква при пренасяне
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците вече имат изградени умение и разграничават сричка от дума. Също така могат да делят
думата на срички. Учителят в този урок трябва да насочи вниманието към факта, че при пренасяне на нов
ред думите се делят на части, които невинаги съвпадат със сричката.
В игрова форма с първата задача учениците се
упражняват да делят думите на срички. Римите и забавната задача неусетно ще мотивират учениците за
работа.
Учителят въвежда основните правила за пренасяне на части от думата: Думата се дели на срички.
Само буква не се оставя. Само буква не се пренася.
Втората задача слага началото на същинската част
в урока. Тази задача изисква практическо приложение на получените знания. Веднъж да се разделят думите на срички, а след това – на части за пренасяне.
Разширяването на знанията и уменията се постига с третата задача. Тук учениците трябва да открият
думите, които не могат да се пренасят. Като допълнителна задача, учителят може да определи още няколко думи от текста да бъдат разделени на части за
пренасяне.
Допълнителна задача:
Какви грешки е допуснал Незнайко при пренасянето на думите?
юти – я, я –года, къш – та, стр – ах, кол – ело,
асансь – ор

48

П Р Е Н А С Я Н Е Н А ЧАСТИ ОТ ДУМ АТА
НА НОВ РЕ Д
 Думите се делят на срички.
 Сричките в думата са толкова,

колкото са гласните звукове в нея.
1.

Като намериш римуваните думи, ще откриеш
кой къде се крие.
в горския заслон

Лина

в храсталак зелен

оса

в капчица роса

врана

в зелена маслина

слон

в торбата на пеликана

елен

Слон
в заслон?

ДНЕС НАУЧИХ

 Едносрични думи не се пренасят.
 Само една буква не се пренася на нов ред.
 Само една буква не се оставя на реда.
2.

се римуват. Раздели ги
на срички.
 Защо не може да се

пренесат на нов ред думите
слон, оса, елен?

Раздели думите на срички и на части за пренасяне.
ябълка, роза, лист, саксия,
дърво, храст, вятър, посади, окапаха

3.

 Свържи думите които

ябълка
ябъл-ка

Прочети текста. Препиши думите,
които не могат да се пренасят.
Перчел се Петльо ден подир ден, мятал си
гребена горд и червен, бързал да лапне всички
зрънца, че как на гладно се будят слънца... А
щом при някого се отбивал, само се фукал и се
присмивал. И кротували всички – че лош не лош,
ама без него цял ден ще е нощ!
Мая Дългъчева, из „Как едно петле се
разболяло и без него слънцето изгряло“
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Тема на урока: ТЕСНИ И ШИРОКИ ГЛАСНИ
ЗВУКОВЕ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията за гласните звукове
● Усвояване на разликата между тесни и широки
гласни
Очаквани резултати:
● Учениците различават гласни и съгласни звукове
● Правилно съпоставят броя на гласните и броя на
сричките в думата
● Разграничават тесни и широки гласни, според
начина на произнасяне
Предложения за ефективен учебен процес:
С първата задача вниманието на учениците се
насочва към смислоразличителната роля на гласния
звук в думите. След като прочетат по двойки гласните
звукове а-ъ, о- у, е-и, учителят насочва вниманието
на учениците към начина на произнасяне на звуковете. Децата с лекота откриват, че първият гласен от
всяка двойка се произнася с широко отворена уста, а
вторият с по-тясно отворени устни.
Втора задача изисква практическо приложение на
различаването на тесни и широки гласни. Учениците
откриват думи, които съдържат само тесни гласни и
думи, които съдържат само широки гласни.
Третата задача е забавна и децата с желание ще
поправят произтичащото от сменените гласни недоразумение.
Допълнителни задачи за диференцирана работа:
1. Замени тесните гласни със съответните широки.
Напиши новите думи.
буря-боря, въжен-важен, мила-мела, кула-кола,
видра-ведра, мърка марка, рижа – режа, пие – пее,
лък-лак
2. Опитай се да прочетеш написаното (Текстът е
написан на дъската без гласните). Попълни пропуснатите гласни. (използвайте четиристишие от познато стихотворение)

У КО В Е
ТЕСНИ И Ш И Р О К И ГЛАС Н И З В
 Гласните звукове в българския

език са шест: а, ъ, о, у, е, и.
1.

Прочети двойките думи и открий
по какво се различават.
прав
пръв

ток
тук

лек
лик

 Изговори гласните звукове по двойки.
 Кои гласни звукове се изговарят

 Кои гласни звукове се изговарят

с по-тясно отваряне на устата?

с по-широко отваряне на устата?
2.

ДНЕС НАУЧИХ

 Гласните са широки и тесни.
 Широки гласни: а, о, е
А какво е
 Тесни гласни: ъ, у, и

Препиши в две колони думите,
които съдържат само широки
гласни и само тесни гласни.

кърпикожух?

3.

Открий думите в бележките,
които пораждат недоразумения.
Поправи ги, като замениш
широките гласни с тесни.

та
Чакай me пreд стара
кола с часовника! Анита

на
Сашко, стойчай!
топло и peй кака
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Класирах se прав
в съсteзанieто по плуваne!
Дими

Есента дойде в гората
и нашари тя листата.
Цъфна син кърпикожух
във леса стаен и глух.

 Открий думата, която

съдържа двойката а – ъ.

РА Б ОТ И Л Н И Ц А
з а Т В О Р Ч ЕС Т В О
 Съчини „Песен на гласните“.
Кои гласни се пеят по-лесно –
широките или тесните? Изпей
песента.
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Тема на урока: ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ В
НЕУДАРЕНИ СРИЧКИ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Да се затвърдят знанията за ударение, ударена и
неударена сричка
● Да се изговарят правилно думи с поставено ударение
● Да се поставя правилно ударението
● Да се пишат правилно гласните в неударени срички
Очаквани резултати:
● Учениците различават ударена от неударена
сричка
● Произнасят ударената сричка с по-голяма сила
на гласа
● Учениците изговарят правилно думата според
мястото на ударението
● Учениците могат да правят проверка на гласния
в неударена сричка
Предложения за ефективен учебен процес:
В ударена сричка гласният звук се изговаря и чува
ясно. В неударена сричка гласният звук се изговаря и
чува по-неясно. Проверяваме правописа на гласния
звук в неударената сричка на думата сами, като я изменяме така, че той да е под ударение.
В първата задача учениците се упражняват да поставят ударенията в двойки думи . Отговорите на въпросите ги водят към новите знания в урока.
Втората задача изисква от учениците практическо
приложение на наученото. Трябва да попълнят думи,
като направят проверка за правописа им с дума, в която звукът е под ударение. Тук за улеснение на децата
думите за проверка са скрити в самите изречения.
В трета задача учениците самостоятелно трябва да
се досетят за думи за проверка и да попълнят предложеното стихче.
Задачи за допълнителна или диференцирана
работа:
1. Открий думи за проверка и напиши вярно дадените думи.
р_це, в _да, в_же, п_тел, б_ ща, _ста, г_бар, ч_
совник, б_квар, ед_ница, д_рво, вел_кан
2. Попълни вярната буква. Как провери правописа на всяка от думите? (използвайте четиристишие от
познато стихотворение)
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П РА В О П И С Н А ГЛАСН И Т Е В Н Е УД А Р Е Н И С Р
ИЧКИ
 В ударена сричка гласният звук се

изговаря и чува ясно. В неударена сричка
гласният звук се изговаря и чува по-неясно.
1.

Прочети двойките думи. Препиши ги и постави ударенията.

ръка – ръче
н

къщурка – къща

очила – очен

студен – студ

сестра – сестрин

 Как се чуват гласните звукове в ударени срички?
 Как се чуват същите гласни звукове в неударени срички?
ДНЕС НАУЧИХ

о

 Правописа на гласния звук
в неударената сричка на думата
проверяваме сами, като я изменяме така,
че гласният да е под ударение.
2.

г ра?
у
горски,
гора!

Препиши пословиците, като допълниш пропуснатата буква.
Само стр хът е страшен.
Л жецът сам себе си лъже.
Раб тливият от сутрин до мрак работи.

 Кои думи ти помогнаха да откриеш правилната буква? Защо?

3.

Препиши, като допълниш липсващите думи.
Имаме бебенце – наша
,
мамина мила, добра дъщеричка.
С тънко
,
с чипо
.
Рита с
,
шари с
.
Цветан Ангелов

о
чета
у
а
вр тленце
ъ

e
с стричка
и

а
кр чета
ъ
o
н сленце
у
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Тема на урока: ПРЯКО И НЕПРЯКО ОБЩУВАНЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Разпознаване и назоваване на различни видове
общуване –езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно
● Съставяне на различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация
● Развитие на уменията за речево общуване и речев етикет
● Разпознаване на средствата за неезикова комуникация – жест, мимика, поза.
Очаквани резултати:
● Ориентират се за участниците в речевата ситуация
● Могат да отговарят на зададени въпроси към
илюстрация или текст
● Учениците използват думи и изрази за вежливост
● С помощта на учителя се води беседа по зададените теми.
Предложения за ефективен учебен процес:
В трета задача учениците разглеждат илюстрациите и отговарят на зададените въпроси.Ефективността
на дейностите изисква обвързване на прочетеното с
личния опит на детето. Под ръководството на учителя
разбират, че когато общуваме лице в лице, общуваме
пряко. Когато общуваме с помощта на други средства, общуваме непряко.
Втората задача е текст за четене с разбиране.
Учениците отговарят на зададените въпроси и сами
откриват разликата между прякото и непрякото общуване.
Вторият учебен час започва със затвърдяване на
вече придобитите знания. Учениците отговарят на
въпросите към текста. Учителят ги насочва, че при
непрякото общуване използваме различни средства
за връзка със събеседника. Това може да е писмо, бележка , SMS, електронно писмо.
В четвърта задача освен пряката работа по проекта, се изисква от учениците да изберат различни варианти на пряко или непряко общуване при подготовката на материалите за проекта. След събирането на
идеи за „добрини“, те трябва да бъдат илюстрирани
по подходящ начин.
Последната задача кара учениците да се замислят
как можем да се разберем с хора, които не говорят
нашия език.
В часа за упражнение учениците затвърдяват
придобитите знания с помощта на илюстрациите в
учебна тетрадка 3. Във втората задача четат откъс
от приказката „Горската аптека“. Отговарят на допълнителните въпроси и преписват диалога н между
костенурката и зайчето. Последната задача е вид писмено общуване, в което поради невнимание, информацията е двусмислена. Учениците редактират текста
на обявата.

П Р Я КО И Н Е П Р Я К О О Б Щ У В А Н Е
 Общуването е устно и писмено.
1.

Сравни рисунките. Как общуват децата помежду си?
Оздравявай
бързо!
Болна съм.
Утре няма
да дойда на
училище.

ДНЕС НАУЧИХ

 Когато общуваме лице в лице,
общуването е пряко.
 Когато общуваме с помощта на
други средства, общуването е непряко.
2.

Прочети диалога между Мечо Пух и Прасчо.

3.

– И аз обичам кал.
– Да… добре де, все пак…
– В горещ летен ден, а? Несравнимо!
– Но главното е, че…
– Държи ти хладно…
– Тук това не е важно, Пух!

 На коя рисунка децата общуват

лице в лице?
 На коя рисунка децата общуват

от разстояние? С помощта на
какво общуват?

Представи си, че си в друга
държава и не знаеш езика.
Какви средства ще използваш
при прякото общуване, за да те
разберат?

Бенджамин Хоф, из „Дао-то на Пух“

 Как общуват двамата приятели –

пряко или непряко?
22
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Тема на урока: ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ
ЗВУКОВЕ
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се затвърдят знанията за ударение, ударена и
неударена сричка
● Да се определя правилно ударената сричка и неударените срички в думата
● Учениците да могат да правят проверка на гласните в неударена сричка
Очаквани резултати:
● Учениците могат да определят ударената сричка
в думата и да поставят ударение
● Учениците знаят, че в неударена сричка гласният
не се чува добре и трябва да се направи проверка
с дума, в която е под ударение
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците затвърдяват знанията, че проверяваме
правописа на гласния звук в неударената сричка на
думата сами, като я изменяме така, че той да е под
ударение.
В първата задача учениците трябва да открият
дума за проверка на гласен звук в неударена сричка.
Учителят ги насочва, че най- лесен начин за проверка
е да открият едносрична дума, защото в нея гласният
се чува, както и се пише.
Например: пътека – път, вълчица – вълк. На другите думи учениците търсят сродни думи, без да се
въвежда като понятие, в които гласният е в ударена
сричка. Например: къщурка – къщен, костенуркакостен, кожух – кожен.
Във втора и трета задача учениците упражняват
умението да откриват думи за проверка на дадените. Например: звънец-звън, часовник- час, дъждът –
дъжд, гръмотевици- гръм, поляна- полски, гора-горски, животинки- живот, дървета-дървен.
Четвъртата задача е за кръстословица. Учениците
трябва да се досетят кои са пропуснатите букви, да
прочетат всички думи и да ги напишат вярно.
Допълнителни задачи за диференцирана работа:
1. Напиши вярната буква.
Очен – …ко, …чи, …чила
Ушен – …хо, …ши
Ръчен – р…ка,р…це, р…кавица
Дървен – д…рво, д…рвар
Воден – в…да, в…допад, в…деница
2. Провери правописа на подчертаните думи.
Децата обичат да правят снежен човек.
Направихме за птичките къщичка от дърво.
Баба ми оплете топли ръкавички.
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ОВЕ
ПРАВОПИС Н А ГЛ АС НИТ Е З ВУ К
 Проверяваме правописа на гласния звук
в неударена сричка на думата, като
я изменяме така, че той да е под ударение.
1.

Препиши думите, като избереш правилната буква.
а

а

п тека
ъ

о

а

в лчица
ъ

к щурка
ъ

о

к стенурка
у

к жух
у

 Състави изречения с някои от думите.
2.

Отгатни гатанките. С кои думи ще провериш правописа.
Уста има, език има; ни яде, ни
приказва. Поклати го – запява.

Мели, мели воденица,
нито брашно, ни пшеница.

 Направи проверка на подчертаните думи.
Що е то?
3.

Дъждовните капки са скрили части от думите в текста.
Препиши го, като допълниш липсващите букви.
Д ждът отмина. Гр мотевиците спряха и небето просветна.
По п ляната в дъбовата г ра отново плъзнаха жив тинките.
Д рветата отърсиха натежалите си клони от д ждовните капки.

4.

Открий пропуснатите букви и напиши
думите от кръстословицата в тетрадката.
С

Д

Л
Г

Л

А
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М

Е
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Каква е разликата
между ум и разум?

Тема на урока: ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ДУМИ с ДЖ, ДЗ, ЙО и ЬО
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията за четене и писане на
буквосъчетанията дж, дз, йо, ьо
● Разграничаване на сричките в думи съдържащи
дж, дз, йо, ьо
● Правилно пренасяне на думи съдържащи дж, дз,
йо, ьо
● Определят вярно броя на звуковете и буквите в
думи с дж, дз, йо, ьо
Очаквани резултати:
● Учениците четат и пишат правилно думи с буквосъчетанията дж, дз, йо, ьо
● Пренасят правилно думи съдържащи дж, дз, йо, ьо
● Определят броя на звуковете и буквите в думи с
дж, дз, йо, ьо
Предложения за ефективен учебен процес:
За начало на урока учителят е написал на дъската
думи с пропуснати букви.
джу__е, __анка, __ип, тен__ера, __ън, __ънкам
Учителят казва пропуснатия звук в думите, децата
обсъждат с кои букви да го запишат.
Преминават към първата задача, която илюстрира
езиковото явление. В подчертаните думи учениците
откриват разликата в броя на звуковете, които произнасят и чуват. Стигат до извода, че буквосъчетанията
дж и дз означават един звучен съгласен звук.
За втората задача е необходима да се актуализира наученото в първи клас, че буквата ь не означава
звук и се пише само след съгласен. Чете се текста и
се изваждат в колони думите с ьо и йо. Записват правилото:
В началото на думата и след гласен звук се пише йо.
След съгласен звук се пише ьо.
В трета задача учениците упражняват умението да
подредят думи по смисъл в изречения. Логично много
от думите съдържат буквосъчетанията дж, дз, йо, ьо.
По преценка на учителя учениците могат да извадят думите, съдържащи буквосъчетанията дж, дз, йо,
ьо и да им определят броя на звуковете и буквите.
Допълнителни задачи за диференцирана работа:
Подчертай думите с буквосъчетание дж. Определи
броя на буквите и звуковете в подчертаните думи.
между, джоджен, дъжд, Джон, вежди, джоб
Кой прави това? Раздели професиите на срички.
котролира – контрольор
шофира –
боксира –
монтира –
фризира –
танцува –
спринтира –
сервира –

П РА В О П И С Н И О СОБ Е Н О С Т И
Н А ДУМ И
 Буква ь не означава звук. Използва
с Д Ж , Д З , Й О и ЬО
се само в буквосъчетанието ьо.
 В българския език има и други

буквосъчетания: йо, дж и дз.
1.

Прочети двойките изречения и сравни
изговора на подчертаните думи.
Орелът е дълголетник и надживява
много други птици.

Малкият креслив орел
обитава много райони,
включително и Добруджа.

Къртицата прави подземни
лабиринти от тунели.

Когато звънчето дзънка,
къртицата бяга.
 Препиши думите с дж и дз.

ДНЕС НАУЧИХ

 Буквосъчетанията
дж и дз означават един
н
звучен съгласен звук.
2.



джоб
дзънка

3.

Прочети текста.
Петьо мечтае да стане музикант. Майка
му Йоана свири на флейта, а дядо му
Ваньо – на акордеон. Петьо ходи на уроци
по пиано в читалището. Вкъщи свири на
йоника.

Подреди думите от всеки ред
в изречение.
децата, звънчето, и, събира, дзънка
джавка, двора, Черньо, радостно, на
Йонко, си, джанки, напълни, джоба, с

 Препиши в две колони думите, които
съдържат буквосъчетанията ьо и йо. Сравни
ги. В кои случаи пишем йо и в кои – ьо?

 Напиши изреченията в тетрадката.
Подчертай думите, в които има дж и дз.

ДНЕС НАУЧИХ

 В началото на думата и
след гласен звук се пише йо..
 След съгласен звук
се пише ьо.



Йоана
район
Ваньо
треньор
25
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Тема на урока: ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ДУМИ с Щ, Ю и Я
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията и уменията за писане
и четене на буквите щ, ю, я
● Затвърдяване на наученото, че буква щ означава
два звука ш и т
● Вярно разделяне на срички на думи, които съдържат буквите щ, ю,я
● Вярно пренасяне на думи, които съдържат буквите щ, ю,я
Очаквани резултати:
● Учениците графично правилно изписват малките
и главни букви щ, я, ю
● Учениците могат да определят броя на звуковете
и буквите в думи, съдържащи буква щ
● Учениците записват вярно думи, съдържащи
буквите ю и я
Предложения за ефективен учебен процес:
В първата задача от урока учениците образуват
думи със сричките –ща, -що, -ще.
Определят броя на буквите и звуковете в получените думи.
Във втората задача учениците заменят буква а с
я , и буква у с ю, за да получат нови думи. Бал-бял,
лук-люк, Ана – Яна, боа – боя. Задачата много добре
илюстрира звученето на буквите я и ю след съгласен,
в началото на думата и след гласен.
В третата задача учениците образуват нови думи:
ято-лято, юни-дюни, Яна- пяна, юли-дюли. Така на
емпирично ниво децата усещат разликата в звученето
на буквите я и ю в различни позиции.
Четвъртата задача е текст за редактиране, където
учениците трябва на практика да приложат усвоените
знания за правопис на думи, съдържащи буквите щ,
ю и я.
Допълнителни задачи за диференцирана работа:
1. Направи звуков модел на думите, скрити в кръстословицата.
(Гумичко е изтрил някои от буквите)
г
у
щ
щ

е

щ
д

ъ

р

р
а

щ

у

к

а

с

2. Текст за препис или диктовка
На море през юли
Янка и Юлия са добри приятелки. През лятната
ваканция бяха заедно на море в Златни пясъци. Видяха голям кораб. Мечтаят да отидат в Ямайка.
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ПРАВОПИС Н И О С О БЕНО С Т И
Н А ДУМИ с Щ , Ю и Я
1.

Образувай думи от разпръснатите срички и ги запиши.

лети

сре

учили

ща

къ
ба

ДНЕС НАУЧИХ

2.

 Буква щ съдържа два
съгласни звука – ш и т.

3.

бал

б

л

Ана

лук

л

к

боа

д

л

Помогни на Драги да поправи грешките
в съобщението. Препиши го.

Допуснал
си 5 грешки.

26

Замени буква а с буква я, буква у с ю.
Кои нови думи получи?

Избери от балоните подходящ съгласен и го постави
пред съществителните, за да образуваш нови думи.
Яна, ято, юли, юни

4.

ще
игри

баба.
В nedeла шte ходя при ца
ни
кош
аря
под
є
да
ам
Смят
Тя e me
с йабълки и диули.
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Тема на урока: ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ДУМИ с ДЖ, ДЗ, ЙО, ЬО, Щ, Ю и Я
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията за правописните особености на думи с дж, дз, йо, ьо, щ, ю, и я
● Развитие на умения за правописно правилно изписване на думи, при коит о има несъответствие
между броя на буквите и на звуковете
Очаквани резултати:
● Учениците четат и пишат вярно думи с дж, дз, йо,
ьо, щ, ю, и я
Предложения за ефективен учебен процес:
За успешното осъществяване на първата задача
учителят припомня правилото кога се пише ьо и йо.
Учениците самостоятелно изпълняват задачата.
Втората задача има за цел да провери доколко учениците са изградили умение да търсят и да откриват
думи, в които има разлика в броя на звуковете и буквите.
В третата задача гостите трябва да се разпределят
според буквосъчетанието в имената си. Допълнителната задача насочва учениците към избирането на
здравословни и полезни храни.
Допълнителни задачи:
1. Подчертай думите, в които има разлика между
броя на буквите и звуковете
В джунглата /текст за диктовка или препис
Нови неизвестни досега на науката видове животни са открити в тропическите джунгли на Суринам,
Южна Америка. Те са намерени по време на научна
експедиция в района.
Сред невижданите земни твари са странни видове
жаби, несекоми, риби, птици и няколко бозайници.
Учените са регистрирали десетки вида нови растения.
2. Раздели на части за пренасяне думите: джунгла,
щъркел, ябълка, ютия, асансьор, майонеза, вкъщи,
зюмбюл

П РА В О П И С Н И О СОБ Е Н О С Т И
Н А ДУМ И с Д Ж , ДЗ , Й О, Ь О, Щ , Ю и Я
1.

Препиши думите, като избереш правилното буквосъчетание.
йо

йо

танц рка
ьо
2.

йо

йо

маг сник
ьо

ра н
ьо

йо

Пе
ьо

акт р
ьо

Прочети текста.

Тунджа е втората по дължина река в България.
Тя извира от връх Юрушка грамада в Стара планина.
Водите Ӝ се използват за напояване на земеделските площи по пътя Ӝ. Най-честите водни обитатели
в нея са щука, шаран и черна мряна.
 Препиши думите, в които откриваш дж, ю, я, щ.

3.

Гостите на празненството трябва да открият местата си.
Подчертаните букви в менюто се съдържат в имената им.
Кой какво меню ще избере?

Ваньо

Ва
льо

т
йо
на
Па

Косьо
Жельо

Йорданк
а

бульон от гъби
боб с джоджен

Дж
аки

зеле с майонезен сос
торта „Йо-йо“

ойо
Ст

Анджи

ПРОЕКТ
Йон
ка

Пеньо

 Направи списък на гостите според избраното меню.

Направете меню със
здравословни храни.
27

55

Тема на урока: ПИСАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение, урок за упражнение
Цели на урока:
● Учениците да отличават съобщението като вид
текст
● Да съставят съобщение, които съдържат цялата
необходима информация
Очаквани резултати:
● Учениците редактират съобщение, като допълват липсващата информация
● Съставят текст на съобщение
Предложения за ефективен учебен процес:
В началота на часа със задавани от учителя въпроси се актуализират знанията, че общуването може
да бъде устно и писмено, пряко и непряко. Учителят
въвежда понятието съобщение като текст, който дава
информация за предстоящо събитие. То трябва да отговаря на въпросите:
За кого е съобщението?
Какво
Кога
ще се случи
Къде
От кого е съобщението?
Учениците разглеждат илюстрацията към първа
задача и четат съобщенията на училищното табло.
Учителят ги насочва към илюстрацията на втора
задача. Учениците достигат до извода, че съобщението като вид общуване може да бъде писмено или устно, пряко или непряко.
В часовете за упражнение учениците редактират
съобщения, допълват или съставят свои съобщения.
Те могат да работят на групи по двама, за да изработят заедно съобщение. Да измислят различни варианти как да се разпространи съобщението. Не бива да се
изключват като варианти новите технологии – SMS,
електронна поща, скайп, месинджър и т.н.
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ПИСАНЕ Н А С Ъ О Б Щ Е Н ИЯ
 Общуваме устно и писмено,

пряко и непряко
1.

Прочети съобщенията от таблото.

Скъпи ученици,
Организираме конкурс за най-хубава
рисунка. Кога? – В събота от 11 часа.
Къде? – В кабинета по рисуване.

Мили ученици,
Състезанието „Аз и буквите“
ще се проведе на 16 декември
от 10 часа в библиотеката.
От директора

От господин Виделов

Драги ученици,
Клубът по карате набира нови
участници. Тренировките са в сряда
и петък от 17 часа в спортната зала.
От треньора

 Определи участниците в общуването. Устно

 Какво научаваме

или писмено е общуването? Пряко или непряко е то?

от съобщенията?

ДНЕС НАУЧИХ

 Писменото съобщение
е текст, който дава
информация за някакво
събитие.

2.

Деян пише съобщение на Влади.

СЪО БЩ ЕНИ Е
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За кого е съобщението?
Какво
Кога
ще се случи?
Къде
От кого е съобщението?

Влади, в сряда сме на
карате в салона. Деян

 Как общуват двете деца –
пряко или непряко?
 По какво се различава
съобщението на телефона
от съобщението на таблото?

Тема на урока: ЗВУЧНИ И БЕЗЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията и уменията за писане
и четене на буквите на звучните и беззвучните
съгласни
● Определяне на съгласните звукове като звучни
и беззвучни
● Оформят двойки от звучен и съответен беззвучен съгласен
Очаквани резултати:
● Учениците разграничават звучните съгласни по
това, че съдържат глас и шум
● Учениците разграничават беззвучните съгласни
по това, че съдържат само шум
● Учениците могат да формират двойки от звучен
и беззвучен съгласен, например б-п, в- ф и т.н.
Предложения за ефективен учебен процес:
Илюстративният материал на първа задача актуализира знанията на учениците от първи клас за звучни и беззвучни съгласни.
Втората задача акцентира на смислоразличителната роля на съгласния звук. Получават се двойки думи,
разликата между които и само звучния или беззвучния съгласен.
Берем-перем, дънки – тънки, гален-кален, жили-шило, зърна –сърна
Третата задача е изпълнена с недоразумения от
сменените звучни и беззвучни съгласни. Това прави
задачата интересна и забавна за учениците.
Задачи за допълнителна работа:
1. Диктовка
Фиданка
Едно черно птиче захапа късче от жълтата крушка. Литна с него към близката габърова горица. Там
на мъхесто камъче раздроби с човката си сладкото
парченце.
От него изхвръкна една кафява семка. Потъна в
меката пръст.
Един ден от нея се показа млада фиданка. Докато
дръвчетата наоколо разберат какво става, тя израсна
висока с гладко стъбло. Искаше да няма по-хубава от
нея на земята, от изток до запад, от север до юг.
2. Провери правописа на съгласния в края на думите.
гра д –
зъ б –
т
п
б
кора –
сня г –
п
к
д
ж
компо –
пла –
т
ш
в
карто –
морко в –
ф
ф

Н И З В У КО В Е
З В У ЧНИ И Б Е З З В У ЧНИ С Ъ ГЛ АС
 Звуковете в българския език

са гласни и съгласни.
1.

Изговори съгласните звукове от виенското
колело по двойки. Буквите на кои звукове
са написани на звънчетата?

м

в–ф

б–п
д–т

р

н
л

й

г–к

ж–ш

з–с

дж – ч

дз – ц
х

 При изговора на кои съгласни звукове
се чува само шум?
 При изговора на кои съгласни звукове
се чуват глас и шум?
 Какво чуваш при изговора на съгласния
звук, чиято буква е сама на виенското
колело – шум или глас и шум?

ДНЕС НАУЧИХ

 Съгласните звукове са звучни и беззвучни.
чн
ни.
 Звучни съгласни – чува се глас и шум..
 Беззвучни съгласни – чува се само шум.
ум
м.



2.

3.

Звучни:
б, в, г, д, з, ж, дж, дз, л, м, р, н, й
Беззвучни:
п, ф, к, т, с, ш, ч, ц, х

Замени буквите на звучните съгласни в началото на думите
със съответните беззвучни. Напиши думите по двойки.
берем

дънки

гален

жило

зърнӚ

 ерем

 ънки

 ален

 ило

 ърна

Помогни на Драги да възстанови смисъла. Замени
подчертаните букви със съответния звучен или
беззвучен съгласен. Напиши изреченията.
Иво опича зряла тиня.
Моля, изперете ми две ябълки.
Не жумете, пречите ми да чета.
Всяка сутрин режа косата си старателно.

б – п

д – т

ж – ш

30

57

Тема на урока: ПРАВОПИС НА ЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ В КРАЯ НА ДУМАТА И ПРЕД БЕЗЗВУЧНИ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията и уменията за писане
и четене на буквите на звучните и беззвучните
съгласни
● Определяне на съгласните звукове като звучни
и беззвучни
● Оформяне на двойки от звучен и съответен беззвучен съгласен
● Правене на проверка и правилно изписване на
думи със звучен съгласен в края
● Правене на проверка и правилно изписване на
думи, в които звучен съгласен е пред беззвучен
съгласен
Очаквани резултати:
● Учениците разграничават съгласните звукове в
техните корелативни двойки:
б – п, в – ф, г – к, д – т, ж – ш, з – с, дж – ч, дз – ц.
● Учениците откриват думи за проверка и пишат
правилно звучни съгласни в края на думата или
пред беззвучни в средата на думата
Предложения за ефективен учебен процес:
Основната част от методическата работа по темата е свързана с усвояването на двойките съгласни
звукове и противопоставянето им по звучност. Учениците трябва да научат правила за проверка на правописа на думи със звучен съгласен в края на думата
или пред беззвучен.
Урокът може да започне с игра – да се замени
звучния съгласен със съответен беззвучен и да се получи нова дума.
коза – коса, жега – шега, вар – фар, диня – тиня,
гора – кора, боза – боса
Преминава се към първа задача. В нея заедно думите, в които има звучен съгласен, който се чува като
беззвучен, се съдържа и дума за проверка: дъб – дъба,
таралеж – таралежът, мравка – мравуняк. Въвежда
се правилото, че произнасяме и чуваме звучните съгласни като беззвучни, когато са в края на думата или
пред беззвучен съгласен. Проверяваме правописа на
думата, като я изменяме така, че след съгласния да
има гласен.
При попълването на тройките думи във второ упражнение, учениците могат да сравнят произношението на звучния съгласен в думите и да открият кой
дума може да служи за проверка на останалите две.
Практическо приложение на новите знания изисква трето упражнение, където учениците трябва да се
досетят за дума за проверка и да попълнят вярната
буква. Изреченията се записват в работната тетрадка.
Задачи за допълнителна работа:
Избери вярната буква. Напиши дума за проверка.
ри…ка, жа…ка, лъ…че, ри…ка, блу…ка, моли…че,
зъ…че, чора…че, морко…че, карто…че, кни…ка, ми...
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1.

П РА В О П И С Н А З ВУЧН И С Ъ ГЛ АС Н И
В К РА Я Н А ДУМ АТ
А И ПРЕД БЕЗЗ ВУЧН И

Прочети изреченията в двете колони.

Таралежът разрови мравуняка
в корените на дъба.

В изоставената дупка под големия
стар дъб живее таралеж. Храни се с
мравки, бръмбари и други насекоми.

 Как се чуват и произнасят звуковете на подчертаните

букви в изреченията от първата колона?
 Как се чуват и произнасят тези звукове в същите думи

от втората колона?
ДНЕС НАУЧИХ

 Произнасяме и чуваме звучните съгласни
асн
ни
в
ж
като беззвучни, когато са в края на думата
атаа
хуба – хубави кни ка – книжен
или пред беззвучен съгласен.
ш
ф
 Проверяваме правописа на думата, като
ато
оя
изменяме така, че след съгласния да имаа глас
гласен.
сен.



2.

зъ
зъ
зъ

Напиши думите, като избереш правилната буква.

че
олекар

здра
Здра
здра

б /п
3.

пло
пло
пло

ко
е
в /ф

д/т

че
ове
г /к

пра
пра
пра

че
ове

скре
Скре ко
заскре ен

ж/ш

Препиши изреченията, като допълниш липсващите букви.
Лю ка прибра в левия джо
на ри ката си жълъ
със сла ко от яго ки.
Вла ко обича сладоле
Ра ка и нейната съсе ка отидоха на разхо ка.
и ле .
Снежинка живее в къщичка от скре

чето.

 Провери правописа на думите.
31

Тема на урока: ПРАВОПИС НА ЗВУЧНИ И
БЕЗЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Актуализиране на знанията и уменията за писане
и четене на буквите на звучните и беззвучните
съгласни
● Определяне на съгласните звукове като звучни
и беззвучни
● Оформяне на двойки от звучен и съответен беззвучен съгласен
● Правене на проверка и правилно изписване на
думи със звучен съгласен в края
● Правене на проверка и правилно изписване на
думи, в които звучен съгласен е пред беззвучен
съгласен
Очаквани резултати:
● Учениците разграничават съгласните звукове в
техните корелативни двойки:
б – п, в – ф, г – к, д – т, ж – ш, з – с, дж – ч, дз – ц.
● Учениците откриват думи за проверка и пишат
правилно звучни съгласни в края на думата или
пред беззвучни в средата на думата
Предложения за ефективен учебен процес:
Първата задача отново провокира учениците, заменяйки звучен със съответния беззвучен съгласен
да получат нови думи.
Във втора задача учениците четат скороговорките. Могат да се упражнят, като ги изговарят колкото
се може по-бързо. След това определят в кои думи
има звучни съгласни, които се произнасят като беззвучни и търсят дума за проверка.
В третата задача учениците попълват пропуснатите букви и съставят пословици.
А в четвъртата задача откриват думите, преписват
ги в работната тетрадка и правят проверка.
Задачи за допълнителна работа:
1. Открий в текста думи, в които има разлика между изговор и правопис. Напиши проверка. (използвайте стихотворението „Книжка веселушка“ на Веса
Паспалеева или друг подходящ текст)
2. Прочети думите на обратно. Напиши ги, като
внимаваш за правописа.
бук, дебел, жив, бъз, див, роб, легна, сам

АС НИ
ПРАВОПИС Н А З В У ЧНИТ Е С Ъ ГЛ
1.

Образувай нови думи от дадените, като замениш
подчертания звучен съгласен с беззвучен.
сбор

избирам

коза

каза

джудо

дворец

жабка

сбор – спор

обичам

грача

сбор

 Състави изречения с някои от двойките думи.
2.

Прочети скороговорките и открий думите,
които се различават по изговор и правопис.
В дъжд чадър за дръжка дръж.

Мамин Владко бъбри сладко.
Сладко, братко, бъбри Владко.

 Провери правописа на думите.
3.

Открий пропуснатите букви в думите. Напиши поговорките
в тетрадката, като свържеш частите на всяка от тях.
Без тру

и сто тояги са малко.

На чуж
4.

гръ

Р

Ъ

Л

Р

У

Е

 Провери правописа

на думите.

М
И

О
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ката не е сла

Открий пропуснатите букви и напиши
думите от кръстословицата в тетрадката.
П

Т

почи

Р

В моя клас
е важен всеки глас!

А

Р

ка.

О

Л

А

С

С

К

Р

В

Н

А

Е
И
В
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Тема на урока: ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ
Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
● Обобщаване на знанията за гласните и съгласни
звукове
● Затвърдяване на знанията за тесни и широки
гласни
● Затвърдяване на знанията за звучни и беззвучни
съгласни
Очаквани резултати:
Учениците различават тесни и широки гласни
● Могат да правят проверка на гласен в неударена
сричка с дума, в която е под ударение
● Учениците различават звучни и беззвучни съгласни
● Могат да правят проверка за правописа на звучен съгласен в края на думата или пред беззвучен
Предложения за ефективен учебен процес:
В първа задача чрез допълване на изреченията
учениците си припомнят, че: Звуковете се произнасят
и чуват, а буквите се пишат и четат.
Звуковете са гласни и съгласни.
Съгласните се делят на звучни и беззвучни. При
изговора на звучните съгласни се чува глас и шум, а
при изговора на беззвучните – само шум.
Във втора задача знанията си прилагат на практика. Децата откриват думите във верижките и проверяват правописа им.
В трета задача се преписва текста, като се допълват пропуснатите букви. Учителят припомня на учениците, че за да изберат правилната буква, трябва да
си направят проверка.
Задачи за допълнителна работа:
1. Подреди думите в изречения
планините, в, Пирин, се извисяват, Рила, и, ели,
борове, високи, и
обичаше да,автомобили, Кирил,и, рисува, улици,
полицаи
зрееха,в ,малини, градината, ягоди, череши,и
Катя, и , иглика, посади, саксиите, в, кактус, роза
2. Състави изречения с думите: обувка, приказка
и гъбка
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ГЛ АС Н И И С Ъ ГЛ АСНИ З В У КО В Е
1.

Препиши текста, като поставиш пропуснатите думи.
Звуковете се произнасят и
, а буквите се
пишат и
.
и съгласни.
Звуковете са
Съгласните се делят на звучни и
.
При изговора на звучните съгласни се чуват
и шум, а при изговора на беззвучните –
само
.

2.

Прочети думите, които са скрити в двете
верижки. Напиши ги в тетрадката и провери
правописа им.

ударениебук

3.

в а р у ч и л и щ е ч а с о в нм и г л у д о р и я
и икз
вънец
разходкащастл

Препиши текста, като допълниш буквите,
които снежинките са изтрили.
Сня се сипе на звездички
над п лета и г рички –
и земята става цяла
като в прика ките бяла.
Слушай как зв нчета вън
пеят ясно: зън, зън, зън...
Бягат весели шейни
по широки равнини.
Всяка къща е с калпак
от чудесен пухка сня .
В нашата страна любима
гостенка е бяла зима.
Младен Исаев, „Зима“

 Провери правописа на думите.
33

Тема на урока: РЕЧЕВА УЧТИВОСТ ПРИ ОБРЪЩЕНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
Учениците да овладеят практически речев етикет
при обръщения и поздравления
Очаквани резултати:
● Учениците използват в речта си думи и изрази
за учтивост
● Учениците спазват речевия етикет при обръщения
● Учениците спазват речевия етикет при поздравления
Предложения за ефективен учебен процес:
В първия урок учениците си припомнят поздравите, съотнесени към времето и съобразени със събеседника в общуването. Учителят обобщава , че поздравяваме хората, за да изразим уважението си към
тях.
Използваме различни думи за поздрав в зависимост от това с кого и как общуваме.
В работната тетрадка учениците записват поздравите и съставят изречения с тях.
Във втория урок вниманието се насочва към обръщенията, които учениците използват в речта си. Записват ги в тетрадките си и съставят с тях изречения.
Във втора и трета задача учениците овладяват знания и умения за поздравления по различни поводи –
спечелена купа, награда, рожден ден и др.
Учителят акцентира, че когато поздравленията са
устни, е много важен езикът на жестовете. Да гледаме събеседника в очите. Да се усмихваме. Да подадем
ръка за ръкостискане или да прегърнем събеседника.
В часа за упражнение на придобитите знания и
умения, учениците работят в учебна тетрадка 3. Учениците записват изречения, като използват подходящи поздрави и думи за учтивост. Пишат поздравления за рождения ден на Драги. Обмислят и съставят
поздравления към свой съученик. И за да упражнят
намирането на подходящи обръщения, пишат съвети
към своите приятели за предстоящото състезение.

РЕЧЕВА У Ч Т И В О С Т
ПРИ ОБРЪ Щ Е Н И Я И ПО З Д РА ВЛЕ Н И Я
 Речта е устна и писмена.
 При общуване използваме думи и изрази за учтивост.
1.

Прочети думите и изразите.

ъ р де н. .. Благод аря... Извинявай...
Д об
чаш... С удоволствие...
и
д така добър... Ако оби
обро утро...
Бъ
ай... Д
д
я
в
о
Моля... Зап
Привет,
Моливке!
Радвам се да
тте видя!

 Защо наричаме тези думи вълшебни?
 Защо ги използваме в речта си?
 Знаеш ли какво означава думата здравей?
2.

Гумичко, здравей!
Как си?

Прочети думите за поздрав в картините.

– Привет, Гошко!

– Здрасти, Ради!

– Здравейте,
госпожо Ангелова!!
Как сте?

– Здравей, Георги!
Благодаря, добре. А ти?

 Защо поздравите са различни?
3.

ДНЕС НАУЧИХ

 Поздравяваме хората, за да
изразим уважението си към тях.
 Използваме различни думи за
поздрав в зависимост от това с
кого и как общуваме.

Напиши поздрави
и пожелания, които
използваме.
 сутрин, на обяд,

преди лягане
 когато се разделяме
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Думата като част на речта
Тема на урока: ГЛАГОЛ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Формиране на знания и умения за отличаването
на думите, назоваващи действие или състояние
● Усъвършенстване на уменията да се открива глагола като част на речта
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво прави? Какво
правят? Какво става?“ учениците откриват глаголите и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците разграничават глаголите от другите
части на речта
Предложения за ефективен учебен процес:
Учебният час може да започне с песента „Аз обичам да чета“. Учителят задава въпроси: Какво обича
детето? А вие какво обичате да правите? Записва на
дъската думите действия, които казват децата. Насочва ги към илюстрацията на първа задача с въпрос:
Какво правят децата? Записват се думите действия.
Учителят казва на децата, че думите, с които назоваваме действия или състояния се наричат глаголи.
Въпросите, с които откриваме глаголите са: Какво
прави? Какво правят? Какво става?
Във втора задача учениците се упражняват да отделят глаголите от другите думи в речта. Те откриват
в текста на гатанката: мълчи, разговаря, отваря. А от
думите в книжката- греша, прочитам, чета, уча, разбирам.
Текстът от трета задача учениците четат и преписват. След това учителят показва как се подчертават
глаголите/с две прави черти/ и учениците подчертават глаголите в преписания текст.
Допълнителни задачи:
1. Открий глаголите в скоропоговорката.
Пенка хапна топла пита.
Пенка пита пак за пита.
2. Кой какво прави? Свържи.
Охлюв
бяга
Зайче
плува
Катеричка
пълзи
Гълъб
лети
Риба
скача
3. Открий глаголите в текста. (използвайте стихотворенеито „Цирк“ от Иван Николов или друг подходящ текст)
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ДУМАТА КАТО Ч АС Т НА Р Е Ч ТА
ГЛ А ГОЛ
1.

Разгледай илюстрацията.
играем

мисля

рисув
ам

радвам
е се

режа

лепя
спорим

разказваме

пея

смятам

чета

разговаряме

 Прочети думите на

 Препиши думите от таблото, които показват

листчетата и кажи какво
правят учениците от 2 а клас.

какво правят второкласниците в часовете по
български език и по математика.

ДНЕС НАУЧИХ

 Думите, които означават действия
ияя
и състояния, са глаголи.
 Откриват се с въпросите: Какво
прави? Какво правят? Какво става??



2.

пиша, мисля,
четем, обичаме

Отгатни гатанката.
Пред неукия мълчи
и не ще да разговаря,
а през твоите очи
тя сърцето си отваря.
Лъчезар Станчев

 Препиши глаголите от гатанката.
 Препиши и глаголите, които

излизат от книжката.
читател

вам
прелист

ирам
разб
греша

чета
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уча

книг
а

3.

Прочети стихотворението
и препиши глаголите.

Какво прави вятърът, когато не духа?
Седи на миндера и си кърпи кожуха.
Хвърчилата поправя. Залепва балони.
За вечеря си прави десерт с макарони.
После вестник чете, телевизорът пуска,
вечерта гледа мач и пуканки хруска...
Но за „времето утре“ не иска да знае.
„Пак ли вятър? И буря! Това не се трае!“
Петя Александрова, из „Вятърничава работа“

Тема на урока: ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се открива глагола като част на речта
● Изграждане на умения за определяне числото на
глагола
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво прави? Какво
правят? Какво става?“ учениците откриват глаголите и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците разграничават единствено и множествено число на глагола
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне със задача да се допълнят
глаголите в текста. Той може да е написан на дъската,
но може и да е подготвен и разпечатан на листчета за
всяко дете.
Пролет
топло слънце.
пойни птици.
зелена трева.
работливи пчелички.
чудни цветя.
пъстри пеперуди.
Хубаво е през пролетта!

Ч И С ЛО Н А ГЛ А ГОЛА

1.

Как второкласниците се подготвят за коледните празници?

 Какво прави Драги?

един
изрязва

 Какво правят момичетата?

много
изрязват

ДНЕС НАУЧИХ



 Когато извършителят на действието
о
е един, глаголът е в единствено число.
Когато извършителите на действието са
повече, глаголът е в множествено число.
о.
2.

Препиши в тетрадките си по двойки глаголите,
които са в единствено и в множествено чис
сло.
число.

украсява, пея, пр

3.

Какво прави? рисува гледа
Какво правят? рисуват гледат

авя, леп

им, пеем, ри

сувам, лепя,

укр

асявам

е, правим,

р ис

ув

ам

е

Кое изречение за коя рисунка се отнася?
Аз играя с моето кученце.
Ники и Петя играят на домино.
Момчето пише писмо до Дядо Коледа.
Децата пишат писма.
Иво гледа футболен мач.
Те гледат интересен филм.

 Препиши глаголите в единствено и в множествено число по двойки.
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Преминава се към първата задача в учебника.
Учениците разглеждат илюстрацията и отговарят на
въпросите. С помощта на учителя достигат до правилото:
Когато извършителят на действието е един, глаголът е в единствено число.
Когато извършителите на действието са повече,
глаголът е в множествено число.
С втора и трета задача учениците затвърдяват
умението да определят числото на глаголите.
Допълнителни задачи:
Подчертай глаголите в стихотворението. Допълни
правилните глаголи. (Използвайте „Объркано стихотворение“ от Кирил Назъров или друг подходящ
текст)
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Тема на урока: ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се открива глаголът като част на речта
● Затвърдяване на уменията за определяне числото на глагола
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво прави? Какво
правят? Какво става?“ учениците откриват глаголите и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците разграничават единствено и множествено число на глагола.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с играта „Отгатни какво
правя“ С пантомима дете показва различни действия
(чете, пише,танцува и т.н.), а останалите трябва да
познаят думата.
Преминават към първата задача от учебника. След
попълване на глаголите текстът е следният:
ПОЛУЧИХ НАГРАДА
Няколко деца от нашия клас се състезавахме в
конкурс по четене. Аз прочетох три книжки бързо
и без грешки. За всяка прочетена книжка получих
пчеличка. Най-много харесах книжката за една
маймунка. Наградиха ме с нов таблет.
Във втора задача учениците откриват глаголите :
бягат лети скачат плуват пълзи ходи виси. Разпределят ги в колони, според числото.
В третата задача учениците трябва да отгатнат кое
животно извършва действията. Могат да продължат
да измислят гатанки само от глаголи.
Допълнителни задачи:
1. Състави текст със заглавие „Какво правя сутрин?“ само от глаголи.
2. Открий глаголите в стихотворението „Малкият
спортист“ от Елисавета Багряна. Определи числото им.
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ЧИСЛО Н А ГЛ А ГОЛ А
1.

прочетох

Препиши текста, като избереш от листчетата
подходящия за всяко изречение глагол.

харесах
ПОЛУЧИХ НАГРАДА
в
Няколко деца от нашия клас
три книжки без
конкурс по четене. Аз
грешки. За всяка прочетена книжка
книжката за
пчеличка. Най-много
ме с нов таблет.
една маймунка.

2.

се състезавахме
наградиха

Във верижката са скрити седем глагола,
които показват какви действия извършват
различните животни. Напиши глаголите
в две колони според това дали са в
единствено или в множествено число.

бягатлетис

3.

получи
х

кач

атплуватп

ълзиходи

ви

си

Открий животните по действията, които извършват.

кукурига
кълве
дебнат
хитруват
вие
напада
бяга
страхува се

 Състави изречения с някои от глаголите в единствено число.
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Тема на урока: ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА
ГЛАГОЛИТЕ
(-а, -ат в ед.ч.; -я, -ят в мн.ч.)
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се открива глагола като част на речта
● Изграждане на знания и умения за изговор и правопис на глаголите
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво прави? Какво
правят? Какво става?“ учениците откриват глаголите и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците изговаря и пишат правилно глаголите
в единствено и множествено число
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с играта „Кой какво прави“. Учителят казва различни професии, а учениците
отговарят с дума действие, характерно за тях. Например: шивач – шие, готвач – готви, лекар – лекува, учител – учи и т.н.
Преминава се към работа с илюстрацията в първа
задача от учебника. Учениците записват глаголите,
определят числото им и поставят ударение. Усвоява
се правилото: Глаголите, при които ударението е на
последната сричка в единствено число се пишат с -а
или-я. В множествено число се пишат с –ат или-ят, но
се изговаря -ъ/-йъ, -ът/-йът.
Учителят с помощта на децата може да изготви
учебно табло с правилото: Не се заблуждавай, не ще
ти простят – няма глагол завършващ на -ът.
Във втора задача учениците допълват изреченията
с подходящи глаголи. Акцент се поставя на правилното изговаряне на глаголите.
В задача трета учениците работят с многозначни
думи. Трябва да определят кои са глаголите, да поставят ударение и да ги четат и пишат вярно.
Допълнителни задачи:
1. Диктовка. Подчертай глаголите в текста на диктовката. Използвайте текст по ваш избор.
2. Допълни изреченията с подходящи глаголи.
(затрака, мърка, църка)
Щъркелът се огледа и

И З ГО В О Р И П РА ВОПИ С Н А ГЛ А ГОЛ И Т Е
( -а , -а т в е д . ч . ; - я , - я т в м н . ч . )

Изговаря се:
четъ – четът
пейъ – пейът
пиша – пишат
говоря – говорят

1.

Пише се:

eта – eтат
peя – peят
пиша – пишат
говоря – говорят

Разгледай илюстрацията.

 Определи числото на глаголите.
 Постави ударенията.

 При кои глаголи изговорът

и правописът им се различават?

ДНЕС НАУЧИХ

 Глаголите, при които ударението е на
последната сричка, в единствено число се
пишат с -а или -я, но се изговарят с -ъ/-йъ.
ъ.
 В множествено число се пишат
с -ат или -ят, но се изговарят с -ът/-йът.
2.



Пишем:
аз чета
те четат
аз строя
те строят

Изговаряме:
[четӟ]
[четӟт]
[стройӟ]
[стройӟт]

Предложи подходящи глаголи,
за да допълниш изреченията.
Обичам да
В небето
Ани и Мими

по гръб в леглото.
диви лебеди.
в училищния хор.

 Напиши изреченията. Обясни изговора

и правописа на глаголите, които допълни.
3.

Прeпиши изреченията и сравни как изговаряш
подчертаните думи във всяко от тях.
Много обичам да чета за патиланската чета.  Препиши подчертаните думи,
От вчера плета два плета и все ги разплитам. които са глаголи.
 Постави ударението на всяка дума.
Аз ще му река да преплува тази река.
39

с клюн.

Котката играе с кълбото на баба и
Уплаши се мишката и започна да
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Тема на урока: ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА
ГЛАГОЛИТЕ (-а, -я, -м в ед.ч.; -м, -ме в мн.ч.)
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се открива глагола като част на речта
● Изграждане на знания и умения за изговор и правопис на глаголите
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво прави? Какво
правят? Какво става?“ учениците откриват глаголите и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците изговаря и пишат правилно глаголите
в единствено и множествено число
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът започва с устна задача. Учениците от 2 В
клас имат математика. Какви действия извършват?
Учениците отговарят с глаголи в 3 лице мн.ч. – решават, смятат, събират, изваждат, чертаят, мислят,
пишат, четат и т.н. Със задачата учителят проверява
правилното произнасяне на глаголите. Следващата
задача е: Какво правите вие в голямото междучасие?
Отговорите на така зададения въпрос трябва да са в
1 л.мн.ч. –играем, закусваме, говорим, викаме, рисуваме, храним се, и т.н. Учителят поправя неправилно произнесените глаголи. Записва правилото: Ако в
единствено число глаголът завършва на -а, или -я, в
множествено число изговаряме и пишем -ем или -им.
Ако в единствено число глаголът завършва на -м, в
множествено число изговаряме и пишем -ме.
След това преписват по двойки глаголите от първа
задача. Казват кои от тях могат да се сгрешат в устната и писмената реч.
В следващата задача редактират стихчето на Драги и го записват.
В последната задача допълват глаголи в изреченията, като учителят следи за правоговора и правописа.
Допълнителни задачи:
1. Прочети текста. Открий глаголите. Напиши ги
в множествено число. (използвайте подходящ текст)
2. При кои глаголи от откъса „Ние врабчетата“ на
Йордан Радичков можем да допуснем грешка при изговора или правописа? (изберете подходящ откъс)
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ГЛ А ГОЛ И Т Е
ИЗГОВОР И П РА В О П ИС Н А
е в мн.ч.)
(-а , - я , -м в ед.ч. ; -м , -м
1.

Второкласници подготвят представление
за коледното тържество. Прочети кой как ще участва.
Аз пиша
на дъската
ролите.

Аз ще играя
ролята на
Снежанка.

Аз искам да
поканим и
родителите.

Ние ще играем
джуджетата.

Аз подготвям
поканите!

Ние пишем афиш за
представлението.
Ние
подготвяме
декорите.

Всички
искаме
ггирлянди за
украса.

 Препиши по двойки глаголите

от балончетата с еднакъв цвят.
 По какво се различават

глаголите в множествено число?
ДНЕС НАУЧИХ

 Ако в единствено число глаголът завършва на -а,
а, ил
или
ли -я
-я,
я,
в множествено число изговаряме и пишем -м.
чета – четем
 Ако в единствено число глаголът завършва
мисля – мислим
на м, в множествено число изговаряме и пишем -ме.
ме.
ме
питам – питаме



2.

Драги е съчинил стихотворение. Какво е сгрешил?
Няма вече да мълчиме.
Хайде да се веселиме!
Аз и Рада ще танцуваме,
аз и Радко ще лудуваме.
После всички ще играеме,
докогато си желаеме.

аз мълча – ние мълчим

 Помогни на Драги да поправи грешките в стихотворението.
3.

Препиши изреченията, като поставиш
подходящи глаголи.
Сутрин и вечер ние си
зъбите.
палачинки с мед.
Обичаме да
!
Моля, не ни пречете, когато
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Тема на урока: ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА
ГЛАГОЛИТЕ
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се открива глагола като част на речта
● Затвърдяване на знанията и уменията за изговор
и правопис на глаголите
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво прави? Какво
правят? Какво става?“ учениците откриват глаголите и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците изговарят и пишат правилно глаголите в единствено и множествено число
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с последната задача за
групова работа по редици. Първа редица да измислят
думи, назоваващи действия, извършвани в часовете
по изобразително изкуство, втората редица – по музика, трета редица – в часовете по спорт.
Учителят следи и дава точки за всяка вярно записана или произнесена дума.
Преминава се към първа задача в учебника. Учениците разглеждат илюстрацията и отговарят на въпроса към нея.
Във втора задача учениците допълват „изтритите“
думички.
В третата задача учениците откриват глаголите и
ги променят в множествено число.
Допълнителни задачи:
1. Напиши глаголите в мн.ч.
мия, пея, чета, пиша, летя, смея, играя, готвя, чистя
2. Напиши 10 глаголи, като отговор на въпроса:
Какво правят децата в детската градина? (растат,
спят, редят, лепят, вървят, ядат, лежат, тичат, реват,
строят)
3. Поправи грешките в текста.
Наваля дълбок и чис сняк. Стут и лет сковаха риката.
Влатко и Жифко минаха по стария мос . Поеха по
патеката към хълма. Срешнаха и друк турис.
4. Подреди думите в изречение. В коя пословица
няма глагол?
дружина, повдига, сговорна, планина
срам, майстора, за , работа, бързата
го, грози работата, мързелът краси, човека, а

И З ГО В О Р И П РА ВОПИ С Н А ГЛ А ГОЛ И Т Е
1.

Препиши глаголите в колона.

Когато eта...
пreдполагам, пreдставям си,
мисля, оceнявам, meчтая, творя
 Напиши глаголите в множествено число.

Раз мен и кни га!
2.

Допълни
изтритите букви
от съобщенията.

 Препиши

Обичам да чет
весели приказки. Кой
ще ми даде книжка
за Хитър Петър?
Ванко

глаголите.

3.

Търси
кн
за даkeли. ига

Колко дълго може ата?
да задържим книжк
Близначките

Сашо и
Гого
жка
Предлагам кний иска
с гатанки. Ко
да
и
е
да чет
заедно?
отгатва

Пепи

Прочети
стихотворението.
МЕЧТА
Гошо казва:
– Как копнея да си построя ракета
и да се издигна с нея
на невиждана планета!
После смигна и добавя
някак плахо, полугласно:
– Само тъй ще се избавя
от това проклето класно!
Георги Авгарски

 В кое число са подчертаните

глаголи? Промени числото им.

ПРОЕКТ
Обсъдете коледното
празненство на класа.

Предложете идеи.

Кой как ще участва?
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Тема на урока: СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Формиране на знания и умения за отличаването
на думите, назоваващи предмети
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
съществителните имена като части на речта
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво е това? Кой е
това?“ учениците откриват съществителните
имена и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците разграничават съществителните имена от другите части на речта
Предложения за ефективен учебен процес:
С помощта на илюстрацията в първа задача учениците разделят думите на групи: хора, животни, растения, природни явления. Така се минава към същинската част на урока. Учителят обяснява, че думите, с
които назоваваме предмети, хора, животни, природни явления и др., се наричат съществителни имена.
Съществителните имена отговарят на въпросите:
Какво е това? Кой е това?
Във втората задача са смесени глаголи, които вече
учениците добре познават, и съществителни имена.
Условието изисква да са отделят съществителните
имена, като учениците си помагат със съответните
въпроси.
Третата задача може да се изпълни самостоятелно,
за да провери учителят доколко децата успяват да отделят съществителните имена от другите думи в потока на речта.
Допълнителни задачи:
1. Напиши текста. Подчертай с една черта съществителните имена. (използвайте част от „Преди залез“
от Николай Хайтов)
2. Оправи бъркотията, като размениш съществителните имена.
Куче кукурига.
Прасенце мучи.
Пчеличка грухти.
Петел жужи.
Теленце лае.

68

С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е Л Н О И М Е
1.

Помогни на Драги да групира думите
според табелките.
шал

Животни
Хора

лка
ел
итте
чи
уч
сняг

вятър

Природни
явления
бор

Предм

скиор

ети

Растения
ограда
Помагай си
с въпросите:
Какво е това?
Кой е този?

куче

елха

врабче
ДНЕС НАУЧИХ

 Думите, с които назоваваме предмети, хора, животни,
тни
и,
природни явления и др., са съществителни имена.
 Съществителните имена отговарят на въпросите:
е:
Какво е това? Кой е този?



2.

скиор, шейна,
куче, деца

Прочети думите. В коя колона всички думи
са съществителни имена?
вее
вятър
зайче
бяга

расте
елха
украсявам
бреза

коли
пресичам
светофар
улица

дом
къща
работа
труд

 Препиши само съществителните имена от колоните.
3.

Прочети текста и открий съществителните имена в него.
През нощта снегът валя, валя. Затрупа гори, затрупа поля. Навред насипа и тръна засипа. Събуди се заекът. Що да види? В бяла къщица лежи. С бели стени,
с бял таван, от никого некован. Няма маса, стол, ни
печка. Няма дори вратичка. Но вътре топло, светло.
В къщичката ни вее, ни духа.
Емилиян Станев, из „Къщичка под снега“

 Препиши в тетрадките само тези съществителни,

които назовават части от къщичката на Зайо.
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Части от къщичката:
сteни...

Тема на урока: СЪЩЕСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИ И СЪЩЕСТВИТЕЛНИ НАРИЦАТЕЛНИ ИМЕНА
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знания и умения за отличаването съществителните имена
● Изграждане на умения да се отличават съществителните нарицателни и съществителните собствени имена
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какво е това? Кой е
това?“ учениците откриват съществителните
имена и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците разграничават съществителните
собствени от съществителни нарицателни имена
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне със записани на дъската
две колонки с думи:
планина
Варна
улица
Лъчезар
град
Ново село
момиче
България
момче
Витоша
село
Цветна градина
държава
Елена
Учениците трябва да свържат съществителните
имена от първа колона, които вече познават от предходния урок с техните имена. Оттук може да се въведе правилото:
Съществителни имена, които означават предмети,
животни, растения, явления и др., са съществителни
нарицателни имена.
Имената на хора, животни, градове, реки, планини
и др. са съществителни собствени имена. Пишем ги с
главна буква.
След това учениците откриват в текста на първата
задача съществителните нарицателни и съществителните собствени имена.
Във втора задача учениците се забавляват докато измислят имена на животните. Учителят напомня
само да не забравят главните букви.
От трета задача учениците изваждат в две колони съществителните нарицателни и съществителните
собствени имена.
Допълнителни задачи:
1. Напиши с какви имена се срещат в приказките:
заек –
лисица –
вълк –
мечка –
2. Напиши имена на хора, получени от цветя.
роза –
маргаритка –
невен –
теменужка –
цвете –
латинка –

С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е Л Н И С О Б С Т В Е Н И
И С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е ЛНИ Н А Р И Ц АТ Е Л Н И И М Е Н А
 С главна буква пишем имената на хора,

държави, градове, планини, реки и др.
1.

Прочети стихотворението.
Защо думите, оцветени в синьо
са написани с главни букви?
НА ПЪРЗАЛКАТА
– Ах, каква пързалка има,
Анче, тази зима! –
каза бате със въздишка,
уж четеше книжка.
И измъкнахме се двама,
без да види мама.
Ванка, Сашко, Милка, Гого –
смях и глъч до бога!

 Напиши в две колони оцветените съществителни

имена: в едната – с начална главна буква, в другата –
с начална малка буква. Сравни ги.

Елисавета Багряна
ДНЕС НАУЧИХ

 Съществителни имена, които означават предмети, животни,
растения, явления и др., са съществителни нарицателни имена.
 Имената на хора, животни, градове, реки, планини и др. са
съществителни собствени имена. Пишем ги с главна буква.
2.

Препиши съществителните нарицателни и срещу
всяко от тях напиши собствени имена на животните.
коте –
куче –

3.

Ани е на зимен
лагер. Изпратила
е съобщение
по телефона на
родителите си.

заек –
магаре –

Моиte прияteли са
Моливка и Гумичко.

таралеж –
папагал –
 Открий

съществителните имена.

о.
На Боровец е чудесн .
ски
Вали сняг. Караме
в.
Посетихме Самоко аме
В неделя се прибир
в София.
Обичам ви! Ани

 Напиши в една

колона съществителните
собствени имена, а в
друга – съществителните
нарицателни.
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Тема на урока: РЕЧЕВА УЧТИВОСТ ПРИ ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И НЕСЪГЛАСИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се затвърдят уменията за речева учтивост при
изразяване на съгласие
● Да се формират умения за речева учтивост при
изразяване на несъгласие
Очаквани резултати:
● Учениците спазват нормите за речева учтивост
при изразяване на съгласие или несъгласие
Предложения за ефективен учебен процес:
В първия учебен час по темата учениците четат
текста на първа задача. Учителят задава въпроси към
текста. Какво се е случило през деня? Как изглеждат къщите? Какво се вижда през прозореца? Защо
Ванката не може да заспи? Как смята да издебне
Дядо Коледа? Какво знаят децата за Дядо Коледа?
Учениците разглеждат илюстрацията и споделят
какво знаят за Дядо Коледа.
В основната част на урока трябва да се проведе беседата „Съществува ли Дядо Коледа?“ Мненията на
децата ще бъдат различни. Учителят трябва да изгради атмосфера на търпимост и уважение към чуждото
мнение. Да насочва децата да изказват какво мислят,
без да се конфронтират със съучениците си. Да се изслушват и ако не са съгласни с чуждото мнение да
се опитат да го оборят с думи, без да повишават тон
или да използват обиди. Когато повечето от децата са
споделили своето мнение, те могат да го запишат и в
работната тетрадка.
Допълнителни материали:
Отговорът на редакцията на „Ню Йорк пост“ на
момиченцето, което ги пита „Има ли Дядо Коледа“
Да, Вирджиния, има Дядо Коледа.
Че той съществува, е толкова сигурно, колкото е
сигурно, че съществуват любовта, благородството,
преданността. А ти знаеш, че ги има навсякъде и те
носят красота и радост в живота. Уви! Колко тъжен
би бил светът, ако го нямаше Дядо Коледа! Той би
бил толкова тъжен, колкото ако нямаше Вирджинии.
Тогава нямаше да има детската вяра, поезия, романтика, които правят поносимо нашето съществувание.
Нямаше да получаваме никакви удоволствия, освен
усетеното и видяното. Светлината, с която детството
озарява света, ще угасне.
Да не вярваш в Дядо Коледа! Ти би могла да не
вярваш и във феите. Можеш да накараш някого да
наблюдава всички комини в коледната вечер, за да
хване Дядо Коледа. Но дори да не го видиш как влиза
в комина, какво доказва това? Никой не вижда Дядо
Коледа, но това не е знак, че няма Дядо Коледа.
Най-истинските неща на този свят са тези, които
нито децата, нито възрастните могат да видят. Някога
виждала ли си феи да танцуват на поляната? Разбира
се, че не, но това не значи, че те не съществуват. Ни70

З
РЕЧЕВА УЧ Т И ВОСТ ПРИ И РАЗЯ В А Н Е
НА СЪГЛАС И Е И НА НЕС Ъ ГЛАСИ Е
1.

Прочети текста.
През прозореца наднича крайчецът на лунния сърп.
Ванката не може да заспи и се обръща в леглото. Утре
е Рождество Христово. Той знае, че през тая нощ Дядо
Коледа донася цял кош подаръци и ги окача на елхите.
Той никога не го е виждал. Сега реши да чака цяла
нощ и да узнае.
Константин Константинов, из „Дядо Коледа“

 В какво вярва Ванката?
 Какво знаеш за Дядо Коледа?

2.

Второкласници спорят за това
дали Дядо Коледа съществува.

Жиvee в...
Leти в nebeто с вълeбна eйна, teгleна от...
Получава писма от deцата по сveта.

Смятам, че…
Имаш право, но…
Съгласен
С
съм, защото
всяка година ми
оставя подаръци
под елхата.

Това, че
не си го виждал,
не означава, че не
съществува.

Моля ви,
бихте ли ме
изслушали?

Не съм
съгласен
и точка.

 Защо е важно да се изслушваме,
когато изказваме мнението си?

 Препиши думите и изразите,
които показват речева учтивост.

ДНЕС НАУЧИХ

 Когато изразяваме съгласие или
несъгласие, изслушваме събеседниците си
си.
и.
 Изказваме собственото си мнение
с уважение към мнението на другите.



Съгласен съм, защото…
Не съм съгласен, тъй като…
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кой не може да възприеме или да си представи всички
чудеса на света, които са невидени и невидими. Ти
можеш да счупиш бебешката дрънкалка и да видиш
какво издава шума вътре в нея, но има един воал, който покрива невидимия свят, и него не може да разкъса нито най-силният човек, нито обединената сила на
най-силните хора, живели някога на този свят. Само
вярата, поезията, любовта, романтиката, могат да
дръпнат завесата и да съзрат и обрисуват върховната
красота и великолепието зад нея. Реално ли е всичко
това? Ех, Вирджиния, в целия наш свят няма нищо
по-реално и трайно.
Нямало Дядо Коледа? Благодарим ти, Господи,
той е жив и ще живее винаги. След хиляди години,
Вирджиния, нещо повече, след 10 пъти по 10 000 години, той ще продължи да носи радост на детското
сърце.

Тема на урока: УМАЛИТЕЛНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Формиране на знания и умения за отличаването
на съществителни умалителни имена
● Усъвършенстване на уменията да се преобразуват съществителни нарицателни в умалителни
съществителни имена
Очаквани резултати:
● Учениците назовават малки предмети с умалителни съществителни имена
● Учениците изразяват чувства на обич, умиление,
нежност с умалителни съществителни имена
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с игрова задача. Учителят казва животно, а децата трябва да кажат как се
нарича неговото малко (бебе). Например: лъв – лъвче, жираф – жирафче, тигър – тигърче, папагал – папагалче, жаба – жабче, вълк – вълче, лисица – лисиче,
куче – кученце, котка – котенце и т.н.
Учителят обяснява, че всички казани животни са
съществителни имена, но думите, с които назоваваме
малките животни са умалителни съществителни имена.
С умалителните съществителни имена назоваваме
малки предмети или изразяваме чувства на нежност,
обич, умиление. Може да се зададе следваща задачада назоват с умалителни съществителни имена части
от тялото си. Например: краченце, ръчичка, очички,
ушенце, носленце, пръстче, коремче и т.н. Също могат да дадат примери с изречения, в които да се включат тези умалителни съществителни имена.
Преминава се към първа задача. Учениците четат
съществителните имена и определят кои от тях са
умалителни.
Във втора задача учениците четат текста и изваждат умалителните съществителни имена.
В трета задача учениците могат устно или писмено да разкажат как си представят страната на джуджетата, като естествено ще трябва да използват много умалителни съществителни имена.
Допълнителни задачи:
1. Попълни изреченията с умалителни съществителни имена.

УМ А Л И Т Е Л Н И С ЪЩЕС Т В И Т Е Л Н И И М Е Н А
1.

Сравни съществителните имена в колонките.
Кои назовават малки предмети? Кои изразяват
нежност, умиление?
бор
борче

гъба
гъбка

дете
детенце

сестра
сестричка

малко мило
борче детенце

ДНЕС НАУЧИХ

 С умалителните съществителни
и
имена назоваваме малки предмети
и
или изразяваме чувства на
нежност, обич, умиление.
2.



къщичка
котенце

Открий и препиши умалителните
съществителни имена в стихотворението.
То е с късичка опашка,
с кривички крачета,
със очички кръгли, живи,
с виснали ушета.
Майка му е на синджира
вързана на двора,
все ръмжи и все се зъби,
щом минават хора.
А детенцето си гали,
лиже му нослето –
щом нослето е студено,
здраво е детето.
Тя си ляга, то завира
муцунка и суче –
ще порасне то на мама
зло овчарско куче.
Дора Габе, „Кученцето“

3.

Представи си, че си в
приказната страна на
джуджетата, където всичко
е малко. Опиши я, като
използваш умалителни
съществителни имена.

Там
къщите са
къщички,
улиците са
улички…

РА Б ОТ И Л Н И Ц А
з а Т В О Р Ч ЕС Т В О
 Нарисувай страната
на джуджетата така, както
си я представяш.
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3. Ани ще има братче. Какво трябва да купят нейните родители, за да обзаведат стаята на бебето?
(гардеробче, креватче, столче, масичка, перденца, килимче, шкафче и т.н.)

Децата се закичиха с
В градината са се показали първите
Баба направи
с мармалад.
Думи за попълване: мартенички, кокиченца, кифлички
2. Открий по две съществителни умалителни имена в изреченията.
Двете кученца потъркаха нослета, за да се опознаят.
Лястовичетата писукат с отворени човчици.
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Тема на урока: РОД И ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Формиране на знания и умения за определяне на
граматичните категории род и число
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
съществителните имена като части на речта
Очаквани резултати:
● Учениците могат да определят числото на съществителните нарицателни имена
● Учениците могат да определят рода на съществителните нарицателни имена
Предложения за ефективен учебен процес:
За подготовка на урока учителят е начертал на
дъската таблица с три колони. На първия ред са написани думите един, една, едно . На следващия ред
пише: баща, майка, дете. Задачата е на всеки ред учениците да запишат семейство от животинския свят.
Например: лъв, лъвица, лъвче, тигър, тигрица, тигърче, слон, слоница, слонче, вълк, вълчица, вълче, котарак, котка, коте и т.н. Децата ще изпълнят задачата с
голямо желание, защото обичат животните, а задачата ще обогати лексикалния им запас.
Преминава се към правилото: Съществително
име, пред което можем да поставим думата един, е в
мъжки род. Съществително име, пред което можем да
поставим думата една, е в женски род.
Съществително име, пред което можем да поставим думата едно, е в среден род.
След това учениците преминават към втора задача. Откриват двойките думи в изреченията, които са
в единствено и множествено число. Учителят ги запознава с второто правило: Когато съществителното
име означава един предмет, то е в единствено число.
Когато съществителното име означава много предмети, то е в множествено число.
При изпълнението на третата задача учениците
могат да извадят съществителните имена и да им определят род и число, като тук учителят покаже съкратения запис на граматичните категории. (ж.р., м.р. и
ср.р. / ед.ч. и мн.ч.) Текстът на задачата е свързан със
здравословното хранене и това може да доведе до беседа кои храни са полезни и защо.
Допълнителни задачи:
1. Препиши текста. Извади съществителните имена и им определи техния род и число. (използвайте
подходящ текст)
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Р ОД И Ч И С ЛО Н А СЪЩ ЕС Т В И Т Е Л Н ОТО И М Е
1.

Прочети съществителните имена с думите един,
една, едно, поставени пред тях.
мъж, жена дете
баба, дядо, внуче
българин, българка, българче
ДНЕС НАУЧИХ

 Съществително име, пред което можем
да поставим думата един, е в мъжки род.
 Съществително име, пред което можем
да поставим думата една, е в женски род.
 Съществително име, пред което можем
да поставим думата едно, е в среден род.
2.

един – мъж – мъжки род
една – жена – женски род
едно – дете – среден род

Прочети изреченията в двете колони по двойки
и сравни подчертаните думи.
Ана изяде един портокал.
За правилен отговор се дава една точка.
Намерих едно топче.

 В коя колона подчертаните думи
означават един предмет? А в коя колона
те означават много предмети?

Мама купи портокали.
Събрах шест точки.
Събирам стъклени топчета.
 Определи рода на подчертаните
съществителни имена в първата колона,
като си помагаш с думите пред тях.
3.

ДНЕС НАУЧИХ

 Съществителното име
може да е в ед.ч.
мн.ч.
ч. или
ивм
н.ч.



ед.ч. мн.ч.

град – градове
село – села

Прочети стихотворението.
Препиши съществителните имена
в две колони според числото им.
Още сутрин на закуска
О
ввкусна ябълка хапни,
пълнозърнест хляб и ядки,
п
ттопло мляко си пийни!
На обяд голяма купа
Н
ззеленчуци нарежи,
всички чипсове и вафли
настрана ти остави!
Биляна Дар
„Здравословните храни“

 Определи рода на съществителните
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имена, които са в единствено число.

Тема на урока: ИЗКАЗВАНЕ И ЗАЩИТАВАНЕ
НА МНЕНИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се затвърдят уменията за речева учтивост при
изразяване на съгласие и несъгласие
● Да се формират умения за изказване и защитаване на мнение
Очаквани резултати:
● Учениците спазват нормите за речева учтивост
при изказване и защитаване на мнение
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът започва с припомняне на правилата за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие. Когато изразяваме съгласие или несъгласие,
изслушваме събеседниците си. Изказваме мнението
си с уважение към мнението на другите.
В първата задача учениците четат текста на предложеното стихотворение. То ги въвежда в тема, която
е много актуална и важна в живота на децата. Какви
спортове харесват? Какво тренират? Какви качества
изгражда спортът? Защо е важно всеки да спортува
редовно? Важно е докато учениците отговарят на въпросите и изказват своето мнение, учителят да създаде атмосфера, при която всеки да може да сподели
своето мнение, без да бъде прекъсван или осмиван
заради казаното. Учителят записва правилото на дъската: В спор изказваме и защитаваме мнение по даден въпрос, като обясняваме и подкрепяме с примери
мнението си.
За да се получат повече разнородни мнения и да се
задържи вниманието на учениците във втория час темата предполага противопоставяне на момчета срещу
момичета по отношение на смятания за мъжки спортфутбола. Могат ли момичетата да тренират футбол?
Искат ли те да го правят? Момчетата ще допуснат ли
в отбора момиче? Дискусията може да продължи и
като учениците се разделят на групи, запишат своите
аргументи и отстояват в спор своето мнение.
В третия учебен час темите за обсъждане също са
много близки до живота на децата. Провокирани от
откъс от приказката „Най- хубавото“, учениците искрено ще отговорят на въпросите: Кои професии харесват? Защо? Какви искат да станат? Кои са най-важните неща в живота?
Другата интересна тема, към която насочваме
вниманието на учениците са книгите и какво е тяхното място при съвременните технологии. Тук грешно мнение няма. Всеки може искрено да каже какво
мисли и да го подкрепи с доводи. И макар че в живота на децата голямо място е заето от новите технологии – телевизия, компютри, таблети и телефони,
сме убедени, че те обичат книгите и с интерес ще изпълнят предложения проект за препоръка на книга.
Изпълнението му предполага интегративен подход за
комбиниране на текст с илюстрация и при желание на

ИЗКА З В А Н Е
И ЗАЩИТА В А Н Е Н А МН Е Н И Е
 Когато изразяваме съгласие или несъгласие,
изслушваме събеседниците си. Изказваме собственото
си мнение с уважение към мнението на другите.
1.

Прочети стихотворението.
СПОРТИСТ ГОЛЯМ
Гошко спорта най обича!
Да играе и да тича
никога не му дотяга.
Първо скача или бяга,
после пък велосипед
кара нашият атлет.

2.

И нали умора няма,
с таз енергия голяма,
най-накрай играе мач.
Футболист, колоездач…
Гошето не мързелува
и е здрав, че все спортува!

 Кажи защо предпочиташ този спорт.

– Интересен е, защото...
– Полезен е, защото развиваме
важни качества като...

Борислав Ганчев

 Какво спортува Гошко?
 Защо спортът е важен?

Напиши в тетрадката какъв спорт
тренираш или искаш да тренираш.

ДНЕС НАУЧИХ

 В спор изказваме и защитаваме
мнението си по даден въпрос и го
подкрепяме с примери.

Здрав дух в
здраво тяло.
3.

Напиши в тетрадката видове спорт
от всяка група.
зимни спортове

летни спортове

 Подчертай спортовете, които изискват отборна игра.
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децата може да се направи на по-голям обем място
от предложеното в учебната тетрадка. Би могла да се
организира изложба в класната стая от най-добрите
проекти.
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Тема на урока: ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА
СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знания и умения за правопис на
звучен съгласен в края на думата и пред беззвучен
● Изграждане на умения за правопис на а или ъ в
последната сричка
Очаквани резултати:
● Учениците могат да правят проверка и пишат
вярно звучен съгласен в края на думата
● Учениците могат да правят проверка и пишат
вярно звучен пред беззвучен съгласен в средата
на думата
● Учениците могат да правят проверка и пишат
вярно а или ъ в последната сричка на съществителните имена
Предложения за ефективен учебен процес:
В първата задача учениците са припомнят как се
прави проверка на правописа, когато звучен съгласен
е в края на думата. И с пример се въвежда новото
правило за правопис на а или ъ в последната сричка.
Ако в множествено число гласният звук се запазва,
пишем а. Ако в множествено число гласният звук изпада, пишем ъ.
Следват две задачи за прилагането на това правило и за изграждане на умение да се проверява правописа на а или ъ в последна сричка.
В урока за упражнение към затвърдяването на
правописа на съществителните имена се упражнява
и намирането на дума за проверка на гласен звук в
неударена сричка.
Работилницата за творчество може да се направи
като групова работа. Всяка група получава текста
на приказката „Момче и вятър“ и задача да извади
вълшебните предмети, да им определят вярно род и
число и да направи илюстрация на любим момент от
приказката.
Допълнителни задачи:
1. Диктовка (използвайте „Как Рой тръгва в Главното дъждовно училище“ от Виолета Христова или
друг подходящ текст)
2. Провери правилно ли са написани думите.
съседка
тигър
ястреб
жребче
бухал
октопод
рогче
вятър
таралеж
обувка
метър
жираф
ягодки
лекар
гълъб
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И З ГО В О Р И П РА ВОПИ С
Е ИМЕНА
Н А С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е Л Н И Т
1.

Прочети изреченията. Препиши двойките подчертани думи.
Реших труден числов израз.
Решаваме числови изрази отскоро.

 Как се изговаря гласният звук а от

втората неударена сричка в думата
израз? Изпада ли този гласен в
множествено число?

Брат ми е висок един метър.
Дължината измерваме не само в метри.
 Как се изговаря гласният звук ъ от
втората неударена сричка в думата
метър? Изпада ли този гласен в
множествено число?

ДНЕС НАУЧИХ

 Ако в множествено
число гласният звук се
запазва, пишем а.
2.

Прочети
какво казва
Драги.

 Ако в множествено
число гласният звук
изпада, пишем ъ.

В зоопарка
видях най-различни
животни. Имаше
тигъри, бобъри, бухли
и много други, но
динозавъри не видях.

 Къде греши Драги? Напиши сгрешените думи правилно.

3.

Препиши изреченията, като допълниш
пропуснатите букви.
Приготвих куф ра си и го поставих в ъг ла на стаята.
С бинок ла си морякът видя приближаващ се кор б.
Силният вих р утихна и остана само тих вят р.

 Обясни как се изговарят и как се пишат
съществителните имена, които допълни.
 Напиши ги в множествено число.
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Тема на урока: ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Формиране на знания и умения за отличаването
на думите, назоваващи признаци на предмети
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
прилагателните имена като части на речта
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какъв? Каква? Какво? Какви?“ учениците откриват прилагателните
имена и ги отличават от другите думи в речта
● Учениците разграничават прилагателните имена
от другите части на речта
● Учениците образуват словосъчетания от прилагателно и съществително име
Предложения за ефективен учебен процес:
Първата задача от урока е подходяща за мотивация на учениците. Те могат да продължат играта, като
си измислят гатанки за животни само с прилагателни
имена.
Следва правилото: Прилагателните имена означават признаци на предмети. Те поясняват съществителните имена. Откриват се с един от въпросите:
Какъв? Каква? Какво? Какви?
Втората задача е да образуват словосъчетания,
като към съществителните имена добавят прилагателни.
В третата задача учениците се упражняват да откриват прилагателните имена в текст. А последната
задача е за групова работа по двойки. В нея децата
играят, като откриват колкото се може повече прилагателни имена към измислено от партньора съществително име.
В урока за упражнение знанията за прилагателните имена се разширяват. Учениците разбират, че прилагателните имена могат да означават различни признаци: цвят, материал, размер, форма, температура,
качество и др. Те се упражняват да измислят прилагателни имена или да ги откриват в дадените изречения.
Много интересна е последната задача, в която децата трябва да измислят свои качества, започващи с
всяка буква от името им.
Допълнителни задачи:
1. Диктовка. (използвайте част от приказка на
Братя Грим)
2. Свържи. Образувай изречения. Подреди изреченията в текст. Озаглави го.
Задухаха
проливни
есен
Заваляха
черни
дъждове
Настъпи
северните
облаци
Натежаха
късна
ветрове

П Р И Л А ГАТ Е Л Н О ИМЕ
1.

Разгледай картината.
 Определи кои признаци за кое животно
се отнасят, като си помагаш с въпросите:
Какъв? Каква? Какво? Какви?

– дългоухо, сиво, инатливо
– скоклива, рогата, бяла
– пъстър, напет, гласовит
– жълти, пухкави, малки

ДНЕС НАУЧИХ

 Прилагателните имена означават
признаци на предмети. Те поясняват
съществителните имена.
 Откриват се с един от въпросите:
Какъв? Каква? Какво? Какви?
2.

Открий прилагателните имена
в текста. Препиши ги заедно със
съществителните, които поясняват.
Имало едно време едно малко мишле. Малко, сладко мишле с черно носле и дълга опашчица. С големи, големи ушенца, за да чува всичко. Имаше
си сиво коремче, сини весели оченца и
една голяма усмивка. Един ден нашето мишле реши да се поразходи. Беше
пълноценен летен ден със слънце, топъл закачлив вятър, пърхащи пеперуди, пъстри цветя, мирис на сладки и…
въобще всичко.
Яна Копчева, из „Малкото
приключение на голямото мишле Релди“

 Колко прилагателни имена поясняват

съществителното оченца?

Какъв
лимон? –
кисел лимон

Съществителното име
може да се пояснява
с повече от едно
прилагателно име.

Г Р У П О В А Р А Б ОТ А
 Разделете се на двойки.

Единият казва съществително
име, а другият – колкото може
повече прилагателни имена към
него. След това се разменете.
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Тема на урока: ЗАГЛАВИЕ НА ТЕКСТ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се затвърдят уменията за подреждане на изречения в текст
● Да се формират умения за озаглавяване на текст
Очаквани резултати:
● Учениците разпознават и си припомнят четени
произведения по заглавието
● Учениците озаглавяват текст по подходящ начин
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото на урока учениците си припомнят заглавията на прочетени приказки, стихотворения, разкази или детски романи. Насочвани от въпросите на
учителя, учениците сами стигат до извода, че заглавието е свързано със съдържанието на текста или с
главните герои.
Във втора задача учениците измислят подходящо
заглавие на даден текст. Обсъждат кое е най-подходящо заглавие.
В следващата задача си припомнят началото на
„Червената шапчица“. Обсъждат защо избраното заглавие е подходящо за приказката.
Вторият учебен час започва със забавната задача
да помогнат на Драги да напише съчинение за себе
си. След това преминават към основната част на урока – да подредят по смисъл изреченията в текст и да
му поставят заглавие.
В Работилницата за творчество учениците се опитват да напишат текст за себе си, като му измислят
заглавие и му добавят подходящи илюстрации.
В урока за упражнение учениците работят в учебна тетрадка 3. След като се упражняват да избират
подходящо заглавие, в урока се обсъжда близката до
децата тема за братята и сестрите. Те трябва да разкажат в кратък текст за тях, или както съветва Драги за
свой приятел, ако нямат брат или сестра. Разбира се
текстът ще се нуждае от подходящо заглавие.
Допълнителни задачи:
Напиши заглавия на български народни приказки
с главен герой Хитър Петър.
Допълни с заглавията.
прасенца
братя и златната ябълка
зърно

Принцесата и
Снежанка и седемте
Болен
Вълкът и седемте
Сливи за
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носи

ЗАГЛАВ И Е Н А Т ЕКСТ

ОЗАГЛА

Т
В Я В А Н Е Н А С О Б С Т В Е Н И Ч У Ж Д Т Е КС

Ян ян
би
Би

Пр
ик
на люч
Ли ени
ск ята
о

Малкият
принц

Летящата
класна
стая
1.

Прик
азки

Ние,
врабчета
та

Разгледай картината.
 Кои книги са избрали децата?
 Разбираш ли от заглавието за какво се говори в книгата?
ДНЕС НАУЧИХ

 Заглавието привлича
вниманието и насочва към
съдържанието на текста
(за какво се говори).

2.

Прочети текста. Избери заглавие.

ЛАКОМОТО

МЕЧЕ

ПЪРГАВОТО МЕЧЕ
НЕПОСЛУШНОТО
МЕЧЕ
Ала най-лакомото от мечетата беше
вече на дървото. Леко и пъргаво, то се
изкачи по липата. Майка му изрева и
блъсна с лапите си дървото, за да го
принуди да слезе. Но мечето беше подушило меда и не искаше да чува предупрежденията ù.
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Тема на урока: РОД И ЧИСЛО НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
прилагателните имена като части на речта
● Формиране на знания и умения за определяне на
род и число на прилагателните имена
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какъв? Каква? Какво? Какви?“ учениците откриват прилагателните
имена и им определят род и число
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото на урока учениците се упражняват да
определят рода и числото на съществителни имена.
Припомнят си, че прилагателните имена означават
признаци на предмети и поясняват съществителните
имена. Така достигат до правилото: Прилагателните
имена могат да бъдат в единствено и в множествено
число. В единствено число те могат да бъдат в мъжки
род, в женски род, в среден род.
Във втора задача учениците пишат словосъчетания от съществително и прилагателно име и им определят род и число. Чрез наблюдение и с помощта на
учителя учениците разбират, че прилагателното име
„взима“ рода и числото на съществителното име, което пояснява.
В третата задача учениците четат предложеното
стихотворение и изваждат прилагателните имена заедно със съществителните.
Работилницата за творчество може да се направи
като групова работа по двойки. Учениците пишат словосъчетания от прилагателни и съществителни, получени от цветния дъжд – оранжево коте, синьо врабче
и т.н. и правят свои илюстрации на оцветения свят.
Допълнителни задачи:
1. Препиши текстовете и подчертай с вълнообразна черта прилагателните имена. (използвайте част от
„Жълта приказалка“ и „Розова приказалка“ на Мая
Дългъчева)

Р ОД И Ч И С ЛО Н А П РИ Л А ГАТ Е Л Н ОТО И М Е
 Прилагателните имена означават признаци на

предмети и поясняват съществителните имена.
1.

Определи рода и числото на съществителните имена.

ден, пътека, човек, улици, пеперуда, езеро, вода, кокичета

 Напиши прилагателни

имена към дадените
съществителни.
 Състави изречения.

ДНЕС НАУЧИХ

 Прилагателните имена могат да бъдат
в единствено и в множествено число.
В единствено число те могат да бъдат
в мъжки род, в женски род, в среден род.
2.

Напиши съчетанията
от съществително и
прилагателно име
в единствено число.
Определи рода на
съществителното име.
вълшебни приказки,
смели герои,
любими стихотворения

 Състави изречения с тях.

РА Б ОТ И Л Н И Ц А
з а Т В О Р Ч ЕС Т В О
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3.

ден – м.р., ед.ч. –
слънчев ден

Прочети стихотворението.
АКО ЗАВАЛИ…
Искам цветен дъжд да завали.
Колко хубаво ще е, нали?
От небето ще се спускат цветни капки
и децата ще ги хващат в свойте шапки.
И ще станат
сини къщите стаени,
а колите – жълти,
птиците – зелени,
парка – розов,
минувачите – лилави…
О, едва ли
ден такъв ще се забрави!
Колко хубаво ще е, нали,
но… дъжд цветен, ако завали!
Йордан Друмников

 Нарисувай своя цветен

 Препиши съчетанията от прилагателни

дъжд. Напиши съчетания от
прилагателни и съществителни
имена по твоята картина.

 Напиши в единствено число съчетанията,

и съществителни имена.
които са в множествено число.
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Тема на урока: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО И СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ ПО
РОД И ЧИСЛО
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
прилагателните имена като части на речта
● Надграждане на знанията и уменията за определяне на род и число на прилагателните имена
● Формиране на знания и умения за съгласуване на
прилагателно и съществително име
Очаквани резултати:
● С помощта на въпросите „Какъв? Каква? Какво? Какви?“ учениците откриват прилагателните
имена и им определят род и число
● Съгласуват прилагателното и съществителното
име по род и число
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с игра. Класът е разделен
на три групи, по редици. Децата от първата редица
трябва да измислят глаголи, втората – съществителни, третата – прилагателни имена. Всеки, който е
намислил дума, вдига ръка. Учителят избира от всяка редица по едно дете. От трите думи се образуват
смешни изречения. Децата се стремят да съгласуват
неусетно съществителните и прилагателните имена.
Преминават към първа задача. Учителят е преписал задачата на дъската. Ученици излизат и свързват
съществителните с прилагателните имена, така че да
ги съгласуват. Запознават се с правилото: Прилагателните имена приемат рода и числото на съществителните имена, които поясняват.
Във втората задача променят рода и числото на
едно прилагателно име, за да го съгласуват със съществителните имена.
В третата задача учениците преписват текста, като
съгласуват прилагателното син със съществителните
имена в текста.
Допълнителни задачи:
1. Напиши текста. Подчертай съществителните и
прилагателните имена в него.
От небето падат камъчета
Имало едно петле с червено гребенче. То било
като другите петлета: опашката му – зелена, а ботушките – жълти. Ходело наперено из двора, само че
било много плашливо. От всичко се бояло: от кучето
с рунтавата опашка, от магарето с дългите уши, от
куция котарак. Щом се уплашело от нещо, захващало
да пляска с криле, да кукурига, целия двор вдигало на
главата си.
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С Ъ ГЛ АС У В А Н Е Н А ПРИ Л А ГАТ Е Л Н ОТО
И С Ъ Щ ЕС Т В И Т Е ЛНОТО И М Е П О Р ОД И Ч И
С ЛО
1.

Свържи устно всяко съществително
име с подходящо прилагателно.
синьо
пролетен
ярка
едри

небе
капки
светкавица
дъжд

 Напиши още прилагателни имена
към всяко съществително.

2.

Измени прилагателното
име според рода и числото
на съществителните имена
след него в колоните.

( ) булевард
широк (а) улица щастлив
(о) шосе
(и) пътища

( ) човек
(а) майка
(о) момиче
(и) хора

 Напиши съчетанията
от прилагателно и съществително
име. Определи рода и числото им.

ДНЕС НАУЧИХ

 Прилагателните имена
приемат рода и числото
на съществителните имена,
които поясняват.
3.

Препиши текста, като поставиш
на мястото на звездичките
прилагателното име син и го съгласуваш
със съществителното име по род и число.

СИНЯ ПРИКАЗАЛКА
Нейде в бездънния
океан
медуза шие
юрган и го бродира с морски звезди, та като
о
звездно небе да блести. После пощипва по
бузки своите палави
медузки и ги приспи-ва с две раковини, дето припяват приказки
А океанът скришом гребе синьо от
звездно
о
небе, за да осъмне –
великан, по-син дори отт
мастило в буркан!
Мая Дългъчева, из „Пъстри приказалки““

нов разказ
нова приказка
ново стихотворение
нови книги

А ще съставите
ли зелена
приказка за мен?

ПРОЕКТ
Разделете се на отбори
според цвета, който
харесвате най-много.
Съставете устно ваша
кратка „цветна“ приказка.

61

Тема на урока: ИЗГОВОР, ПРАВОПИС И УПОТРЕБА НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
прилагателните имена като части на речта
● Формиране на знания и умения за изговор, правопис и употреба на прилагателните имена
Очаквани резултати:
● Учениците правилно изговарят и пишат прилагателните имена
● Учениците уместно употребяват прилагателни
имена
Предложения за ефективен учебен процес:
В първата задача учениците трябва да поставят а
или ъ в последната сричка на прилагателните имена,
като направят проверка. Учениците пренасят усвоените знания за правопис на съществителните имена и
достигат до извода, че правилото важи и за прилагателните имена. Ако при изменение на думата гласният звук се запазва, пишем а. Ако гласният звук изпада, пишем ъ.
Във втора задача вниманието се насочва към това,
че прилагателното име може да стои преди или след
съществителното име.
В третата задача учениците допълват текст с подходящи прилагателни имена.
В урока за упражнение се затвърдяват знанията за
правописа на звучен съгласен в края на прилагателните имена.
Отново имат задача за попълване на подходящи
прилагателни имена в текст.
Урокът завършва с проект как учениците могат да
се погрижат за гладните птици през зимата.
Опорни думи: дървена къщичка, цветен покрив,
малък отвор, висок клон, вкусни семена, хлебни трохи, гладни птички, благодарен поглед
Допълнителни задачи:
1. Прочети текста. Препиши словосъчетанията от
прилагателно и съществително име.
Аз съм българско дете,
имам хубава родина,
златно жито тук расте
и блести небето синьо.
2. Превърни словосъчетанията от множествено
число в единствено число.
пролетни дъждове, интересни приказки, бели лебеди, тънки борове, дълги пътища, хубави дни, мъдри
старци, горди българи

И З ГО В О Р, П РА В О ПИС И У П ОТ Р Е Б А
Н А П Р И Л А ГАТ Е Л НИТ Е И М Е Н А
1.

Напиши думите в тетрадката, като поставиш
пропуснатите гласни звукове в думите.
Провери правописа им.
хуб в, мъд р, лов к, хит
глуп в, щед р, слад к

р, мал

к,

Припомнете си!
Ако при изменение на
думата гласният звук се
запазва, пишем а.
Ако гласният звук изпада,
пишем ъ.

 При кои прилагателни имена в единствено число

има разлика между изговора и правописа на гласните
звукове? Направи проверка на правописа им.
Употребил
си уместно
прилагателните
имена

2.

Прочети описанието на Драги,
което Гумичко е направил.
Драги е динозавър палав.
Има ум остър и нрав благ.
С него сме заедно не много отдавна.
Но е приятел добър и драг.

ДНЕС НАУЧИХ

 Прилагателното име може да
стои и след съществителното,
което пояснява.
3.

динозавър палав
ум остър
нрав благ
приятел добър

Помогни на Драги да научи какви са неговите
прародители динозаврите. Препиши текста, като
попълниш пропуснатите прилагателни имена.

Динозаврите са живели преди хиляди години.
врат и броня на гърба.
Някои са имали
Дълго време учените са смятали, че динозаврите
и
вид, но някои са
са били
били малки и приличали на днешните птици.
 Провери правописа на думите, които допълни.

едър

тромав

дълъг
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Тема на урока: ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се затвърдят уменията за устен преразказ на
приказка
● Да се формират умения за писмен преразказ на
приказка
Очаквани резултати:
● Учениците преразказват приказка устно с помощта на план
● Учениците подреждат частите на приказка и я
записват
Предложения за ефективен учебен процес:
В първия от предвидените три учебни часа учениците четат текста на приказката „ Трите котета“ и
отговарят устно на поставените въпроси.
Във втория учебен час съставят и записват план
в работните тетрадки. Разказват устно приказката.
Учителят обяснява, че да се преразкаже един текст
означава да предадат със свои думи съдържанието
му. Могат да използват думи и изрази от текста, които са запомнили.
В третия учебен час на учениците е предложен
преразказан текст на приказката с разбъркани части. Учениците подреждат последователно частите на
текста и го преписват в учебна тетрадка 3. Ако някои ученици са допуснали много грешки в преписа,
поправката се прави за домашна работа в работната
тетрадка.
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ПРЕРАЗКА З Н А П Р ИК АЗ К А
1.

Прочети приказката.
ТРИТЕ КОТЕТА
Три котета – черно, сиво и бяло – видели
мишка и се хвърлили подир нея! Мишката скочила в кутия с брашно. Котетата – подир нея!
Мишката избягала, а от кутията излезли три
бели котета.
Трите бели котета видели на двора жаба и се
хвърлили подир нея! Жабата скочила в един стар
кюнец. Котетата – подир нея! Жабата избягала,
а от кюнеца изскочили три черни котета.
Трите черни котенца видели в езерото рибка… и се хвърлили подир нея! Рибката избягала,
а от водата излезли три мокри котета.
Трите мокри котета тръгнали към къщи. По
пътя те изсъхнали и станали пак черно, сиво и
бяло.
Виталий Сутеев

 Кои са главните герои в приказката?
 Кое е забавното в нея?
2.

Отговори на въпросите.
 Кого са подгонили най-напред котетата?
 Как се появили трите бели котета?
 Кого подгонили след това белите котета?
 Къде се скрила жабата?

 Как котетата станали черни?
 Какво видели котенцата в езерото?
 Какви излезли котенцата от езерото?
 Какво се случило по пътя, докато се

прибирали трите палави котета?
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Тема на урока: ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА
РЕЧТА
Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
● Обобщаване на знания и умения за отличаването на думите, назоваващи действия ,предмети и
признаци
● Усъвършенстване на уменията да се откриват
глаголите, съществителните имена и прилагателните имена като части на речта
Очаквани резултати:
● С помощта на въпроси учениците откриват глаголи, съществителните имена и прилагателни
имена
● Учениците разграничават глаголите от другите
части на речта и им определят число
● Учениците разграничават прилагателните и съществителните имена и им определят род и число
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото на урока се припомнят въпросите, с
които откриваме частите на речта, какво означават те
и граматичните категории, които им определяме.
Във втората задача учениците записват съответния вид думи във всяка колона. След това устно разказват как ще направят къщичка за играчките. Записват някои от своите идеи.
От текста на трета задача, учениците изваждат в
колони съществителните имена, прилагателните и
глаголите.
Урокът може да завърши с познатата вече игра за
измисляне на смешни изречения от прилагателни, съществителни и глаголи.
Допълнителни задачи:
1. Диктовка
Тюленчето
Една сутрин ние навлязохме с лодка в морето.
Дядо Йордан спусна мрежата.
Когато я издърпахме на брега, между уловените
рибки се мяташе някакво чудновато животно. Кожата
му сива, гладка, и лъскава . Беше тюленче! То имаше
два къси предни крака. Задните крака на животинчето
стърчаха като опашка.
2. Напиши в множествено число словосъчетанията.
бял кон –
бяла пеперуда –
голям двор –
голяма къща –
вярна приятелка –

ДУМ АТА К АТО Ч АСТ Н А Р Е Ч ТА
1.

Кажи коя лента с кой
балон ще полети.
Съществителното име

Прилагателното име

 отговаря на въпросите Какъв?, Каква?, Какво?, Какви?
 приема рода и числото на съществителното име
 съгласува се със съществителното име

 отговаря на въпросите Какво е това?, Кой е това?
 е нарицателно или собствено
 е от мъжки, женски или среден род
 има единствено и множествено число

Глаголът
 отговаря на въпросите Какво прави? Какво става?
 има единствено и множествено число

2.

Яна иска да зарадва малкото си братче, като направи
сама къща за играчките му.
Какво ù е необходимо?

Какво ще направи?

Каква е къщата?

кутия
лепило
хартия

изрязва
оцветява
чертае

здрава
красива

 Състави изречения, за да опишеш действията,

които трябва да извърши.
3.

Прочети стихотворението.
Връзвам здраво стол до стола,
сядам най-отпред:
В осем трябва да съм в хола,
на балкона – в пет.
Аз съм опитен и важен
машинист на влак.
Возя точно пет багажа
и един котак.
Петя Александрова, „Машинист“

 Препиши в три колони съществителните
имена, прилагателните имена и глаголите.
 Определи рода и числото на
съществителните и прилагателните имена.

РА Б ОТ И Л Н И Ц А
з а Т В О Р Ч ЕС Т В О
 Напиши как си представяш

колата на бъдещето.
 Нарисувай я.
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Словното богатство
на българския език

СЛОВНОТО Б О ГАТС Т ВО
НА БЪЛГА Р С К И Я ЕЗИ К

З Н АЧ Е Н И Е Н А ДУМАТА

1.

Помогни на Драги да открие значенията на думите.
 човек, който лекува другите

бял

Тема на урока: ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знанията, че думите се състоят
от звукове в определен ред
● Формиране на знания, че думата има свое значение
Очаквани резултати:
● Учениците знаят, че всяка дума има свое значение
● Учениците знаят, че думата е съставена от звукове в определен ред
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с игра „Анаграми“. На
дъската с разбъркани букви са написани семантично
свързани думи, например цветя:
а, м, к – мак
л, е, л, а – лале
з, а, о, р – роза
ч, е, к, о, к, и – кокиче,
з, у, м, и, н, х, а, р – минзухар
м, е, т, е, к, а, н, у, ж – теменужка
От тази игра учителят припомня на учениците, че
думите се състоят от звукове, подредени в определен
ред. Думите имат свое значение. Преминава се към
първа задача, където учениците свързват думата с
нейното значение. С помощта на Моливка се казва,
че значението на дума, която учениците не знаят, се
търси в тълковния речник.
Втората задача е текст на Марин Тачков и много добре илюстрира как с помощта на един звук се
променя значението на думите. Учениците записват
двойките думи и могат да се опитат да измислят други
подобни. Например: зелен – елен, песен – есен обича
– облича, роса – оса и др.
В третата задача учениците се запознават с многозначни думи: син- син, опашка – опашка, ток – ток,
коса – коса, гол-гол и т.н.
Урокът за упражнение може да започне с игра: От
звуковете на думата благодаря да се образуват нови
думи. Например: благ, дар, лая, горя, родя, род, гол,
гладя и др.
Задачите от урока целят да се усвои трайно, че думите имат свое значение и се състоят от звукове в
точно определен ред.
Проектът интегрира знанията по околен свят и
български език. Необходимо е да има принтирани
картинки на превозни средства. Задачата е да направят картинен речник на превозните средства, като ги
групират според мястото на движение. Работата по
проекта може да бъде и групова.
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 какво прави художникът

лекар
училище
кисел
рисува

 вкусът на лимона
 цветът на кокичето

Значенията
на думите се
обясняват в тълковен
речник.

 място, където учениците учат

ДНЕС НАУЧИХ

 Всяка дума има свое значение.
 Думите се състоят от звукове в определен ред.
2.

Прочети стиховете.
Като има С пред НЕЖНА
и се получава СНЕЖНА.
Като няма З във ЗИМА,
ето друга дума – ИМА.
Нека сложим Б пред ЯЛА
по-добре да бъде БЯЛА...
Като махна Е в ПЕТИЦА
ето че това е ПТИЦА...

Н пред ЯМА
прави НЯМА.
Р пред ИМА
става РИМА.
 Препиши двойките римувани думи. По какво

си приличат и по какво се различават те?

Марин Тачков
из „Песен за буквите и думите“
3.

Препиши изреченията, като ги допълниш
с подходящата дума от балончетата.
Баба ми подари

пуловер.

Мама носи обувки на висок
Наредих се на

за сладолед.

 Сравни значенията на еднаквите

думи в двойките изречения.
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.

Някои думи имат
повече от
едно значение.

син

донесъл
Най-малкият
най-скъпоценния плод.

ток

По жиците минава опасен
.
електрически

опашка

Баба ми върза косата на

.

Тема на урока: ОПИСАНИЕ НА НАБЛЮДАВАН ПРЕДМЕТ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Формиране на понятие за текст описание
● Изграждане на умение за създаване на текст описание
Очаквани резултати:
● Учениците различават текст описание от други
видове текст
● Учениците подреждат частите на текст описание
● Учениците създават текст описание
Предложения за ефективен учебен процес:
Месецът, в който се провежда темата, прави актуално описваният предмет да бъде мартеничката. В
учебната програма за създаване на текст са предвидени три теми за описание. Това е първата и за да изградим у децата умения за създаване на текст описание,
трябва да следваме последователно учебните задачи.
В първата задача с научен текст се дават знания за
мартеницата. Учениците четат текста и отговарят на
въпросите. С помощта на учителя стигат до извода,
че описанието е текст, който разкрива признаци и качества на предмета.
Във втората задача описанието на мартениците е
през погледа на съвременен български писател. За
урока учителят маже да е подготвил целия текст на
„Бабомартенска приказка“. В задачата е избран художествен откъс – описание на мартениците, които прави Баба Марта. Учителят задава насочващи въпроси:
Как е описано момченцето? Какво е момиченцето?
С какви пожелания се подарява мартеницата?
Във втория учебен час с помощта на дадените въпроси и опорни думи учениците устно съставят текст
описание на мартеницата. Могат също така да направят илюстрация на любимата си мартеница.
В третия учебен час работят в учебна тетрадка 3.
Следвайки хода на урока учениците ще съставят текст
описание на мартеницата. В първа задача учениците
избират кое е подходящо начало за текст описание на
мартеницата. Във втората задача допълват пропуснати думи и така получават основната част на текста –
средата. Краят на текста е изречението, което учениците допълват в трета задача. Писмената задача е да
препишат получения текст описание, като обединят
трите му части- начало, среда и край. Тъй като грешките могат да са само правописни, поправката, ако се
налага такава, се прави за домашна работа.

ОПИ С А Н И Е
НА НАБЛЮ Д А В А Н ПР ЕД М Е Т
1.

Прочети текста.
Мартеничката се изработва от прежда в два цвята –
бял и червен. Обикновено конците се усукват. Най-често се изработва с формата на момче и момиче, които
се наричат Пижо и Пенда.
С мартеници българите се закичват всяка година на
1 март. Според традицията те носят здраве и радост.

 За какво се разказва в текста?
 Прочети изреченията, които описват:
● от какво се изработва мартеницата
● какви са цветовете Ӝ
● как изглежда
● кога се закичваме с мартеници и защо.
ДНЕС НАУЧИХ

 Описанието е текст, който
разкрива признаци и качества на
предмет, животно, растение, човек.
2.

Прочети текста.
Двете кълбенца радостно ококориха оченца! В
шепите на бабката се сгушиха и в гласа Ӝ кротък се
заслушаха.
– А такааа – от червеното кълбенце ще направя
едно момченцеее... После на бабиното юначе слагам
бял пояс и бяло калпаче. Дар за моя внук – да бъде сит,
със червени бузки и честит! А за внучката ми – да е
бяла и от доброта да свети цяла, ще направя от конци
момиче – нежно, беличко като кокиче.
Мая Дългъчева, из „Бабомартенска приказка“

 Как е описано момченцето от мартеницата? А момиченцето?
 Какво иска да пожелае с мартеницата бабата на внука и внучката си?
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Тема на урока: АЗБУЧЕН РЕД
Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
● Актуализация на знанията за реда на буквите в
азбуката
● Формиране на умения за подреждане по азбучен
ред
Очаквани резултати:
● Учениците знаят реда на буквите в азбуката
● Учениците могат да подреждат думи по азбучен
ред
Предложения за ефективен учебен процес:
Знанията за азбучния ред са основата, върху която
се изграждат уменията за работа с правописен речник. Ето защо е важно в този урок да се усъвършенстват уменията за ориентация в азбучния ред. Урокът
може да започне със задача да открият скритата дума
– поздрав от Драги. Учениците трябва да открият
буквите, според реда им в азбуката.
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ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ
АБВГДЕ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя
 Българската азбука има 30 букви. С тях отбелязваме

гласните и съгласните звукове в българския език.
1.

Прочети стихотворението.

2

Виж как са подредени имената на
второкласниците в дневника на класа.

Буквите си имат ред –
азбучен и най-известен.
Буква „а“ го оглавява,
буква „я“ го увенчава.
Хората, веднъж родени,
в тоя ред са подредени.

Александър
Боряна
Васил

Във читалните – читателите,
във читанките – писателите,
номерата в указателите,
във тефтерчето – приятелите…
Важен, всякъде приет
е той – азбучният ред!

 Как са подредени имената в първата
колона?
 Как са подредени имената, когато
започват с една и съща буква?
 Как ще ги подредиш, когато
и вторите им букви са еднакви?

Дарина
Димитър
Добрин

Калина
Камен
Катя

Лиана Даскалова, из „Азбучен ред“

 Защо азбучният ред е важен?
ДНЕС НАУЧИХ

 Редът на буквите в азбуката
наричаме азбучен ред.

1
А

Задачите от урока са със занимателен характер.
Стихотворението за азбучния ред учениците най-вероятно помнят от Празника на буквите в първи клас.
Учителят задава насочващи въпроси. За какво е необходим азбучният ред? Къде думите са подредени
по азбучен ред?
Във втора задача учениците трябва да подредят
добре познатите герои от приказката „Дядо и ряпа“
по азбучен ред. Забавно ще бъде да нарисуват героите вече подредени по азбучен ред и да разкажат приказката по нов начин.
В третата задача се изгражда ключовото умение
да се подреждат по азбучен ред думи с еднаква първа
буква по втора, трета и т.н.
Предложеният проект може да се осъществи за
края на учебната година, а по време на урока, учениците да се опитат да подредят имената на децата от
класа по азбучен ред.
Допълнителни задачи:
1. Подреди по азбучен ред думите: аптека, азбука,
агне, асансьор.
2. Подреди по азбучен ред учебни пособия, които
имаш в несесера.
3. От буквите на думата воденица образувай нови
думи.
4. Подреди по азбучен ред зеленчуците от текста.
(използвайте част от стихотворението „Дядовият
дар“)
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АЗ БУЧЕН РЕД

3.

Подреди героите в приказката
„Дядо вади ряпа“ по азбучен ред.

Когато думите започват
с една и съща буква,
се подреждат по реда
на следващата
буква в думата.

ПРОЕКТ
Направете албум на
класа със снимки, като подредите
имената по азбучен ред.
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 Подходящ ли е азбучният ред в тази ситуация?

Тема на урока: ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Актуализация на знанията за реда на буквите в
азбуката
● Затвърдяване на умения за подреждане на думи
по азбучен ред
● Формиране на умения за проверка на правописа
на думи в правописен речник
Очаквани резултати:
● Учениците знаят реда на буквите в азбуката
● Учениците могат да подреждат думи по азбучен
ред
● Учениците правят проверка на правописа на
думи в правописен речник
Предложения за ефективен учебен процес:
В своята практическа дейност учениците вече
са разбрали, че при много думи има разлика между изговор и правопис. За някои от тези случаи те
знаят правила за проверка, но в други случаи питат
възрастните. В този урок те ще разберат, че проверяваме правописа на думите в правописния речник.
Задължително е за часа учителят да покаже на учениците правописен речник, а би било чудесно, ако са
осигурени и за учениците. Могат да са подготвени и
други видове речници: тълковен, синонимен, българо-английски и т.н. Учителят обяснява, че думите в
речниците са подредени по азбучен ред.
Някои от думите във втора задача могат да се
проверят с правописно правило, но други трябва да
се потърсят в правописния речник. Отново работа с
правописен речник предполага и трета задача.
В часа за упражнение знанията и уменията за работа с правописен речник се затвърдяват. Тук се появяват темите за здравословен живот и разделно събиране на отпадъците. Така логично се появява и проектът за идеи как да се използват отпадъците. Урокът
може да завърши с песен.
Допълнителни задачи:
1. Провери правописа на думите в правописен
речник
м а лина, к а пина, минз о хар,
ъ
ъ
у
б о булечка, кук о вица, к о кошка,
у
у
у
бръмб а р, к о киче, к о кумявка
у
у
ъ

П РА В О П И С Е Н Р Е ЧНИ К
 Някои думи се различават по изговор и правопис.

1.

Препиши думите и постави ударенията им.

правилник, воля, писмен

Правилното писане
на думите наричаме
правопис.

 Напиши само ударените срички и ги свържи в дума.

Прочети я.
2.

Провери правописа на думите в облачетата.
Препиши стиховете, като допълниш пропуснатите думи.
те кани
Слънцето с
и към
.
към
Грабвай раницата лека,
!
хващай стръмната
С въздух, слънце и
няма болест, ни беда.
Който с тях е всеки ден,
и закален!
расне
Петър Милев

o
в
в да
здра
у
ф
а
л чи
а
ъ
o
п тека
г ри
ъ
а
у
б лкани
ъ

 Можеш ли да провериш сам правописа на думата балкани?
ДНЕС НАУЧИХ

 Проверяваме правописа на
думите в правописен речник.

3.

Кои са пропуснатите букви в думите? Провери
правописа на думите в правописен речник.

минз хар

к киче

пер ника

ПРОЕКТ
Посетете училищната
библиотека. Разгледайте
различни видове речници.

к к ряк
з мб л
 Състави изречения с някои от думите.
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2. Поправи грешките в менюто.
Обят
Шобска сълата
Снижанка
Супа тобчета
Пилежка супа
Пиле с орис
Свинско със зели
Пържени картовки
Палачинка със слатко от буровинки
Сладолет с яготки
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Тема на урока: СЛОВНОТО БОГАТСТВО НА
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
● Затвърдяване на умения за откриване на думи
близки по значение
● Затвърдяване на знания за работа с многозначни
думи
● Затвърдяване на умения за работа с речници
Очаквани резултати:
● Учениците използват думи близки по значение
● Учениците могат да използват многозначни думи
● Учениците правят проверка на правописа на
думи в правописен речник
Предложения за ефективен учебен процес:
За начало на урока е подходящо стихотворението „Родна реч“ Учителят задава насочващи въпроси.
Защо българска та реч е сладка и омайна? Кога звучи като арфа звънлива? Кога думите могат да нараняват като оръжие?
Преминава се към игрословица: Открий думите.

С ЛО В Н ОТО Б О ГАТСТ В О Н А Б Ъ Л ГА Р С К И Я Е
ЗИК
1.

Открий какво е написало охлювчето
на пътеката. Напиши в тетрадката
последователно буквите, като заменяш
буквата от всяко камъче с буквата,
която е след нея в азбуката.

Ц

Д

Р С З С Я

След Я
започва пак А

О

П

Н

!
П
Прочети поздравлението, което получи.

2.

Прочети изреченията. Обясни
значенията на подчертаните думи.
В градината видях гол охлюв.
Дядо окоси ливадата с коса.
Мога да правя мост от тилен лег.

гол – вкарване на топката във вратата при футбола

коса – окосмяването
по главата на човек

2.

Състави изречения с думите.

3.

палав

Препиши текста, като допълниш всяко
изречение с подходящите думи.

най-веселата
най-радостната

изплуваше

е
яваш
изгр
интересуваше се

показваше се

Кина Къдрева, из „Приказка за капчица роса“

3.

ен
немир

4.
5.

1. Противоположна по значение дума на малък
2. Близка по значение дума на разумен
3. Противоположна по значение дума на гъст
4. Близка по значение дума на красив
5. Противоположна по значение дума на нисък
В първа задача от учебника учениците попълват
пропуснатите букви, благодарение на знанията си за
азбучния ред на буквите в азбуката.
Втората задача е за употреба на многозначни думи.
В трета задача учениците избират от близкозначни
думи, за да попълнят пропуснатите думи в текст. Тук
няма грешни варианти. Всеки избор е правилен.
Допълнителни задачи:
1. Свържи частите на пословиците. Запиши ги.
Човек е толкова голям,

има много ключове за една
брава.

Който знае много езици,

които нищо не правят.

Не грешат само хората,

колкото големи са мечтите
му.
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мост – съоръжение
за преминаване над
река, пропаст и др.

 Прочети значенията на думите в речника.

и безгрижна капчица роса.
Росинка беше
Тя се роди в полето, върху листата на едно лютиче.
Сутрин, щом слънцето
на хоризонта, при
лютичето пристигаше един
слънчев лъч.
– Чук! Чук! Чук! – чукаше той по затворената чашка.
– Кой е? –
лютичето.
– Аз съм! Слънчевият лъч! Идвам да играя с Росинка.

1.

К Д С !

2. Образувай думи от дадените.
сам лети – самолет
сладък лед –
мравки яде –
Слънчо гледа –
комини чисти –

питаше
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Тема на урока: СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА ПО ДАДЕНО НАЧАЛО
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за нови
знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Формиране на понятие за текст съчинение
● Изграждане на умение за създаване на текст съчинение
Очаквани резултати:
● Учениците различават текст съчинение от други
видове текст
● Учениците създават устно текст съчинение
Предложения за ефективен учебен процес:
В учебната програма за създаване на текст са
предвидени три учебни теми за устно създаване на
текст съчинение.
Първата тема е за съчиняване на приказка по дадено начало. В първия учебен час по темата се изгражда
умението как да се структурира съчинението.
В началото на приказката научаваме кои са героите, къде се намират.
В средата на приказката проследяваме действията, постъпките и думите на героите във връзка с желание или цел.
В края на приказката разбираме как завършва историята или случилото се с героите.
С първите две задачи се изгражда в детските представи схемата на текста съчинение – начало, среда и
край.
В уроците за създаване на текст съчинение се появява илюстрацията на вълшебната приказна кутия за
фантазии и чудеса. С нейна помощ в този урок вниманието на децата се насочва към началото на приказки,
които са чували или чели.
Във втория учебен час учениците имат начало на
приказка, която трябва да продължат устно, като измислят среда и край. Тук не трябва да има граници за
въображението на учениците. Те могат да включат в
приказката всякакви герои – животни, хора, герои от
детски романи или филми. Могат да използват думи
на героите. Всяко дете измисля и подходящо заглавие
на своята приказка. Приказките, които измислят децата, могат да се запишат като глави на книга, написана от вашия клас и илюстрирана от децата.
В третия учебен час учениците работят с тетрадка 3. Припомнят си началото на приказката и
който не е успял да я разкаже в предходния урок, го
прави сега. Авторите провокират децата да изберат
край на приказката от два предложени варианта и да
го препишат.
Допълнителни задачи:
Какво е объркано в приказката? Редактирай. (използвайте „Объркана приказка“ от Радой Киров)

ИКА З К А
СЪЧИНЯВ А НАЕД ЕННАОПР
Н
АЧА Л О
ПО Д
1.

Прочети текста.
Разказваше се едно време една приказка и както всяка друга
приказка си имаше начало и край. В началото започваше, в
края свършваше, а по средата…, а по средата се разказваше.
Петя Караколева, из „Най-златното злато“

 Определи кои са частите на приказката.
2.

Частите на приказката от Асен
Разцветников са се разбъркали. Подреди
ги последователно и ги напиши.

вӟрши
(вършини)

тънки клони
по върха
на дърво

, па взели, че
Пораснали те
далечни вӟрши
отлетели зад
се свърши.
– и приказката

Имало едно
време
една врана
–и
приказката с това
се захвана.
Враната измътила две
–
и
глав
вранчета с черни
и…
начало  среда  край
и приказката се преполов

 Кои изрази ти помогнаха да подредиш правилно приказката?
ДНЕС НАУЧИХ

 В началото
на приказката
научаваме кои
са героите, къде
се намират.
3.

 В средата на
приказката проследяваме
действията, постъпките
и думите на героите във
връзка с желание или цел.

Във вълшебната кутия са
скрити много приказни истории.
Началото на някои от тях се
показва навън. Прочетете ги.
Веднъж...

 Какви други начини за започване

 В края на
приказката
разбираме
как завършва
историята.

...
ана
стр
чна
е
л
а
на д
кога...
В ед Живели ня

Имало едно време...

на приказка сте срещали?
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Изречение

ИЗРЕЧЕ Н И Е

Е
С ЛО В О С Ъ Ч Е ТА Н ИЕ И И З Р Е Ч Е Н И

1.

Тема на урока: СЛОВОСЪЧЕТАНИЕ И ИЗРЕЧЕНИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се актуализират знанията за строеж на речта
– звук, дума, изречение, текст
● Да се упражни подреждането на думи в словосъчетания и изречения
● Графически правилно оформяне на началото и
края на изречението
Очаквани резултати:
● Учениците могат да образуват словосъчетания
● Учениците правилно свързват думите и словосъчетанията в изречения
● Учениците започват изреченията с главна буква
и ги завършват с подходящ препинателен знак
Предложения за ефективен учебен процес:
Първата тема в раздела е уводна и започва с актуализиране на знанията за структурата на езика:
звук, дума, изречение, текст. Учениците си припомнят, че изречението се състои от думи, свързани по
смисъл. Задачите в урока са насочени към умението
да се образуват словосъчетания, а те да се включат в
образуването на изречения. За да осъзнаят значението на разделното писане на думите в текста, могат да
се предложат следните примери:
Пет корита камъни. Петко рита камъни.
Край Марица пет лисани ще отглеждат петли с
Ани.
Жаби в гьола Петко рита, та го прахме в пет корита.
Нарисувах тигър. – Не,
нарисува ти гърне!
В задачите от урока учениците се упражняват да
образуват словосъчетания и изречения.
В урока за упражнение учениците затвърдяват
знанията си с различни дейности: откриват словосъчетания в текст, съставят устно словосъчетания, разграничават словосъчетание от изречение, образуват
изречения от думи и словосъчетания.
В последната задача учениците се разделят на групи и се състезават коя група ще напише най-много
изречения и кой ще измисли най-дълго изречение.
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Вятърът е отнесъл някои думи от текста. Препиши
текста, като поставиш думите на местата им.
Растеше в полето самотен
дъб. Наблизо имаот млади дървета.
Една
излезе страшна буря. Вятърът
стъблата и шибаше клоните. След полунощ бурята напрегна
. Блъсна
дъб и го
от земята.
ше

ен

стогодиш

гора

нощ

огъваше

изкърти

сили

 Кое изречение има смисъл и без липсващата дума?
2.

Открий гнездото и къщичката за всяка от птиците.

сладкогласен
пъстър
малко

 Напиши до името на

пее
чука

кукувиче
кука

кълвач

всяка птица подходяща
дума от гнездата.
 Напиши до името на

всяка птица подходяща
дума от къщичките.

чучулига
ДНЕС НАУЧИХ

 Думите се свързват в словосъчетания. Думите и словосъчетанията образуват изречение, когато са свързани по смисъл.
3.

Помогни на Драги да разбере какво се случва
през пролетта.
от пролетта прелетните юг долитат през птици

сиво

гълъбче

Сивото
гълъбче гука.

 Напиши изречението.
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Допълнителни задачи:
1. Подчертай словосъчетанията в текста. Преброй
изреченията
Летен ден. Всичко е в искрящо, весело, златно
жълто – житата, слънчевите зайчета, поточето, игликата, човката на врабчето, къдриците на детето, жълтурчето...
2. Подреди думите в изречение.
си, щъркелите, старите, завърнаха, се, в, гнезда
закука, гората, в, весело, кукувичка
се, хубавото, Врабчо, радва, време, на

Тема на урока: СЪОБЩИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се актуализират знанията за строеж на речта
– звук, дума, изречение, текст
● Да се отличава съобщителното изречение от другите видове изречения
● Графически правилно оформяне на началото и
края на съобщителното изречение
Очаквани резултати:
● Учениците правилно свързват думи и словосъчетания в съобщителни изречения
● Учениците започват съобщителните изреченията
с главна буква и ги завършват с точка
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото на урока учениците си припомнят, че
думите се свързват в словосъчетания. Думите и словосъчетанията образуват изречение, когато са свързани по смисъл.
След прочитането на текста на първа задача и отговор на въпросите към нея се преминава към правилото: Изречение, с което се съобщава, описва или
твърди нещо, е съобщително изречение. Съобщителните изречения завършват с точка.
Втората задача може да бъде по дадена схема на
изречение учениците да измислят съобщителни из-

С Ъ О Б Щ И Т Е Л Н О ИЗРЕЧЕНИЕ
 Думите се свързват в словосъчетания.

Думите и словосъчетанията образуват
изречение, когато са свързани по смисъл.
1.

Прочети текста.
ЧУЧУЛИГА
Чучулигата е пойна птица.
Цветът на тялото Ӝ прилича на изсъхнала трева.
Това я предпазва от враговете Ӝ.
Чучулигата живее из нивята. Късно наесен отлита
в топлите страни.

 Какво ни съобщава авторът на текста за чучулигата?
 С какъв знак завършват изреченията?
ДНЕС НАУЧИХ

 Изречение, с което се съобщава, описва
или твърди нещо, е съобщително изречение.
 Съобщителното изречение завършва с точка.
2.

Напиши кратка информация за динозаврите, като
съставиш съобщителни изречения с думите от всеки ред.

изчезването, за, причините, на, динозаврите, не, са, изяснени, напълно
са, те, били, големи, тревопасни, главно, животни
динозаврите, живели, хиляди, преди, години, са

80

речения. Например:
.
В следващите две задачи учениците се упражняват
да подреждат думи в изречение и да отделят съобщителни изречения в текст.
В урока за упражнение задачите тематично са обединени от темата за спорта, като важна част от живота на всяко дете. Те четат обява за спорт, съставена
от съобщителни изречения. Съставят съобщителни
изречения, с които описват спортен празник в училище. Четат текст от енциклопедия за ползите от спорта. Така упражнението за съставяне на съобщителни
изречения напълно е обвързано с темата за здравословен начин на живот.
Логичен завършек на урока е предложението за
групова работа, при която учениците да запишат правилата на любим техен колективен спорт.
Допълнителни задачи:
Подреди изреченията в текст.
Пътниците се качиха в самолета.
Пътуването беше приятно.
Под тях се виждаха сребристобели облаци.
Предложиха им кафе, чай и сладолед.
Всеки потърси и се настани на своето място.
Образувай съобщително изречение по дадения
модел.

.
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Тема на урока: ОПИСАНИЕ НА РАСТЕНИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение, урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знанията и уменията за текст
описание
● Усъвършенстване на умение за създаване на
текст описание
Очаквани резултати:
● Учениците различават текст описание от други
видове текст
● Учениците създават текст описание
Предложения за ефективен учебен процес:
Темата на текста описание е „Лале“. При подготовката на урока учителят трябва да осигури хубави
картини на градини с лалета и отделно лале в близък
план. Може също така да набави за часа истински лалета, за да могат децата наживо да наблюдават отделните части на цветето и техните форми и цветове.
В уводната задача могат да се покажат картини с
различни цветя и учениците устно да опишат съществените им признаци.
Във втората задача учениците четат описание на
лале, за да добият пълна представа на обема и съдържанието на подобен текст. Отговарят на въпросите
към текста. Припомнят си, че за да е пълно описанието, трябва да използват много прилагателни имена.
Основната част от първия учебен час преминава
в устни описания на лалето от учениците. За да бъде
по-спокойна атмосферата в класа, докато разказват,
учениците рисуват лалета.
Вторият учебен час е за записване на описанието в
тетрадка 3. След като свършат, учениците имат страница за самоконтрол – там отбелязват как според тях
са се справили с учебната задача.
За третия учебен час учителят е проверил описанията и поправил грешките. Написал е рецензия
към текста на всеки ученик какво е направил добре
и за какво трябва да внимава повече. В началото на
часа няколко отлично работили ученици четат своите
описания. След това всички правят поправка на текста описание в учебна тетрадка 3. Ако някои от
описанията са написани отлично, учителят може да
предложи на тези ученици да напишат ново описание
– например на теменужката, като са им подготвили
цветна картина на теменужка, опорни думи и изрази.
Допълнителни задачи:
1. Напиши описание на теменужката.
Опорни думи и изрази:
пролетно цвете
нежни виолетови цветове
пет венчелистчета
чуден нежен аромат
тънко стъбълце
сърцевидни листа
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ОПИС А Н И Е Н А РАС Т Е Н И Е
 Прилагателните имена означават

признаци на предмети.
 Те поясняват съществителните имена.
1.

Открий растенията по дадените признаци.
ароматна маслодайна
.
бяла водна
сребрист планински

.
.

 Напиши словосъчетанията.
2.

Прочети текста.
Лалето е красиво пролетно цвете.
Цветовете му са червени, жълти или пъстри и имат
нежни жълти тичинки. Приличат на камбанка, която е
обърната нагоре.
Листата на лалето са зелени, продълговати и твърди.
Стеблото му е дълго и право, но много крехко.
Лалето има приятен аромат.

 Препиши прилагателните имена, които описват

отделни части на лалето.

 Може ли да се

опише лалето, без
да се употребят
прилагателни имена?
Защо?
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Тема на урока: ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се актуализират знанията за строеж на речта
– звук, дума, изречение, текст
● Да се отличава въпросителното изречение от
другите видове изречения
● Графически правилно оформяне на началото и
края на въпросителното изречение
Очаквани резултати:
● Учениците правилно свързват думите и словосъчетанията във въпросителни изречения
● Учениците започват въпросителните изреченията с главна буква и ги завършват с въпросителен
знак
● Учениците могат да преобразуват съобщително
във въпросително изречение
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът започва с четене на текста от първа задача.
Учениците откриват в него съобщителните изречения.
След това търсят изреченията, с които се задават въпроси. Така се достига до правилото: Изречение, с което се задава въпрос, е въпросително изречение. Въпросителните изречения завършват с въпросителен знак.
Във втора задача учениците откриват разликите
между съобщителни и въпросителни изречения. Откриват въпросителните думи във въпросителните изречения – дали, нали, защо и др.
В третата задача учениците упражняват пунктуацията на съобщителните и въпросителните изречения.
В урока за упражнение се затвърдяват знанията и
уменията да се откриват и да се съставят въпросителни изречения. Урокът завършва с игра, която може да
се проведе, като класа се раздели на две групи. Първият отбор си намисля герой от приказка или детски
роман, а другият задава въпроси, на които се отговаря честно само с „Да“ или „Не“. Всеки познат герой
носи точка на своя отбор.
Допълнителни задачи:
1. Подчертай въпросителните изречения в гатанката.
Що е то?
Пъстра панделка прелита,
над поляните се скита.
Разпознахте ли, деца,
тази панделка с крилца?
2. Колко са въпросителните изречения в стихотворението „Слончето“ от Цветан Ангелов?

В Ъ П Р О С И Т Е Л Н О ИЗРЕЧЕНИЕ
1.

Прочети текста.

– Море! Море!
– Защо ме викаш? – наведе се момиченцето над голямата черупка.
– Аз не викам тебе! – каза черупката. – Аз викам
моите майка и татко.
Марето се огледа, но не видя други големи черупки.
– Кои са твоите майка и баща? – полюбопитства тя,
а черупката промълви:
– Морето е татко ми, а морската вода е майка ми.
– Виж ти! – възкликна Марето. – И защо ги викаш?
– Трябва бързо да се върна в морето, защото рачето,
което живее в мен, се чувства зле от жегата!
Юлия Момчилова, из „Раковината“

 Открий съобщителните
изречения.
 Кои изречения
са въпроси?
 Открий думите, които помагат
да се поставят тези въпроси.

ДНЕС НАУЧИХ

 Изречение, с което се задава
въпрос, е въпросително изречение.
 Въпросителното изречение
завършва с въпросителен знак.
2.

ли, нали, къде, кога,
как, защо, колко

Сравни изреченията от двете колони.
Ракът е водно животно.
Морската вода е солена.
Рибите не могат да говорят.

Дали ракът е водно животно?
Нали морската вода е солена?
Защо рибите не могат да говорят?

 Препиши въпросителните изречения.  Открий и подчертай думите, които показват,

че изреченията са въпросителни.
3.

Препиши текста, като поставиш правилния знак
в края на всяко изречение.
Рачето беше малко А искаше да знае много
неща Но кого да попита
Срещу него се изпречи една голяма мида
– попита то тихо
– Ти какво си
Не ме ли познаваш
– Аз съм черната мида
– А ти защо така се отваряш
– По този начин се храня
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.

?

По Ели Томинска, „Истории с опашки“
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Тема на урока: ОБРАЗУВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се отличава въпросителното изречение от
другите видове изречения
● Да се образуват въпросителни изречения с въпросителна дума или без
● Графически правилно оформяне на началото и
края на въпросителното изречение
Очаквани резултати:
● Учениците правилно свързват думите и словосъчетанията във въпросителни изречения
● Учениците започват въпросителните изреченията с главна буква и ги завършват с въпросителен
знак
● Учениците могат да преобразуват съобщително
във въпросително изречение
Предложения за ефективен учебен процес:
С помощта на илюстрацията и въпросите на първа
задача, учениците съставят отговори- съобщителни
изречения.
Разширяват се знанията за въпросителните думи,
с които се образуват въпросителни изречения: Кой?
Коя? Кое? Кои? Какъв? Каква? Какво? Какви? Къде?
Кога? Защо?
В следващите задачи учениците се упражняват да
преобразуват съобщителни изречения във въпросителни.
В урока за упражнение дейностите отново са насочени към задълбочаване на знанията и уменията
учениците да различават въпросителните изречения,
да поставят в края им въпросителен знак, да използват различни въпросителни думи, да четат въпросителните изречения с подходяща интонация и акцент
на въпросителната дума.
Допълнителни задачи:
1. Напиши въпросите, които задава Червената
шапчица на вълка, когото смята за своята баба.
2. Диктовка. (използвайте текста „Вятър“ от Биляна Дар)
3. Превърни съобщителните изречения във въпросителни.
През пролетта щъркелите се завръщат от южните
страни.
Лястовичките поправят старите си гнезда.
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О Б РА З У В А Н Е Н А ВЪП РО С И Т Е Л Н И И З Р Е Ч Е Н И Я
1.

Драги обича да задава въпроси. Написал е някои
от тях. Помогни му да открие отговорите.
Кои се завръщат?
Откъде се завръщат?
Кога се завръщат?
Защо се завръщат?

 С помощта на кои думи Драги е образувал въпросителните изречения?
 Напиши две от въпросителните изречения с отговорите към тях.
ДНЕС НАУЧИХ

 Въпросителни изречения
образуваме с помощта на
въпросителни думи.
2.



кой, коя, кое, кои
какъв, каква, какво, какви
къде, кога, защо

Сравни изреченията от двете колони.
ни
Долетяха лястовичките.
Пролетта дойде.
Щъркелите ще си построят гнездо
на нашата черница.

Долетяха ли лястовичките?
Нали пролетта дойде?
Дали щъркелите ще си построят
гнездо на нашата черница?

 Препиши въпросителните изречения.
ДНЕС НАУЧИХ

 Някои въпросителни
изречения можем да образуваме
с думите ли, нали, дали.
3.

Образувай въпросителни изречения от
съобщителните с помощта на въпросителни думи.
Катеричката слезе от дървото. Намери си
орехи в шумата. Бързо завъртя опашката си.
Покатери се на дървото. Влезе в хралупата.

 Напиши някои от въпросителните изречения.
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На въпросите,
зададени с ли, може
да се отговори с да
или не.

Тема на урока: ОПИСАНИЕ НА ЖИВОТНО
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение, урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знанията и уменията за текст
описание
● Усъвършенстване на умение за създаване на
текст описание
Очаквани резултати:
● Учениците различават текст описание от други
видове текст
● Учениците създават текст описание
Предложения за ефективен учебен процес:
Темата на текста описание е „Катеричка“. При
подготовката на урока учителят трябва да осигури
хубави картини на таралеж и катеричка .
В уводната задача децата четат описание на таралеж, за да добият представа за описание на животно.
В основната част на урока се разглежда катеричката
и с помощта на въпросите и опорните думи и изрази
се съставя устно текст описание на катеричката.
Вторият учебен час е за записване на описанието в тетрадка 3. След като свършат, учениците имат
страница за самоконтрол – там отбелязват как, според тях, са се справили с учебната задача.
За третия учебен час учителят е проверил описанията и поправил грешките. Написал е рецензия към
текста на всеки ученик какво е направил добре и за
какво трябва да внимава повече. В началото на часа
няколко отлично работили ученици четат своите описания. След това всички правят поправка на текста
описание в учебна тетрадка 3. Ако някои от описанията са написани отлично, учителят може да предложи
на тези ученици да напишат ново описание – например на таралежа, като са им подготвили цветна картина, опорни думи и изрази.
Допълнителни задачи:
1. Напиши описание на таралеж.
Опорни думи и изрази:
бозайник
сиво тяло
издължена муцунка
кафяво коремче
гръб покрит с игли
свит на кълбо
зимен сън

ОПИС А Н И Е Н А Ж И В О Т Н О
1.

Отгатни гатанката.
Под бук, лески, ели
върви кълбо с бодли.
И щом се убодеш,
за миг ще разбереш,
че то е…
Асен Босев

 Прочети изразите, които ти
помогнаха да откриеш отговора.

2.

Прочети описанието.
Таралежът е бозайник. Има късо тяло и издължена муцунка. Коремчето му е кафеникаво. Гърбът му е покрит с бодли.
Те са тъмнокафяви със светли връхчета. Когато се чувства
застрашен, се свива на кълбо и ги използва за защита.
Таралежът може да плува, да се катери и дори да бяга.
Храни се с плодове, жълъди, малки гризачи, жаби.
От ранна есен започва да се приготвя за зимен сън. Събужда
се през пролетта.

 Открий в текста
думите и изразите,
които описват
външния вид на
таралежа.
 тяло
 муцунка
 коремче
 гръб
 бодли
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Тема на урока: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Да се отличават въпросителните и съобщителните изречения от другите видове изречения
● Да се образуват въпросителни изречения с въпросителна дума или без
● Графически правилно оформяне на началото и
края на съобщително и въпросително изречение
Очаквани резултати:
● Учениците започват въпросителните изреченията с главна буква и ги завършват с въпросителен
знак
● Учениците могат да преобразуват съобщително
във въпросително изречение
Предложения за ефективен учебен процес:
Илюстрацията и написаните изречения в уводната
задача на урока водят учениците до извода: Можем да
преобразуваме съобщително изречение във въпросително и въпросително изречение в съобщително, като
променим начина, по който ги изговаряме.
В следващата задача, учениците откриват въпросителни изречения, зададени с въпросителна дума
или само с интонация. В трета задача преобразуват
съобщителни изречения във въпросителни.
В урока за упражнение второкласниците с различни дейности затвърдяват уменията за откриване
на въпросителни изречения и за преобразуване на
съобщителни във въпросителни изречения. Учителят
обръща внимание, че едно съобщително изречение
може да се преобразува във въпросително по различни начини, с помощта на различни въпросителни
думи или само с интонация. Припомня на учениците
да не забравят въпросителния знак в края на всяко
въпросително изречение.
Допълнителни задачи:
Препиши само въпросителните изречения от стихотворението Бърборко от Калина Малина.

94

П Р ЕО Б РА З У В А Н Е НА И З Р Е Ч Е Н И Я
Пролетта
е дошла?

1.

Цъфнали
са кокичета?

Поникнали
са минзухари.

Поникнали
сса минзухари?

Разгледай картината. Прочети какво
казват животните и децата.

Цъфнали
са кокичета.

 По какво се различават въпросителните

и съобщителните изречения?

?

ДНЕС НАУЧИХ

.

 Можем да преобразуваме съобщителни
изречения във въпросителни и въпросителни
изречения в съобщителни, като променим
начина, по който ги изговаряме.
2.

Пролетта
е дошла.

Прочетете откъса от „Бяла приказка“ на Валери Петров.

– А не видя ли едно коте? – запитал изплашен Ванчо.
– С дълга опашка ли беше? – запитало лисичето.
– Да!
– И с дълги мустаци?
– Да!!
– И със зелени очи?
– Да!!! – съвсем изплашен казал Ванчо.
– Не съм го виждало – казало лисичето. – Бягай да бягаме!
 Кои въпросителни изречения

са образувани с въпросителна дума?
 В кои въпросителни изречения

няма въпросителна дума?

90

кой, какво,
откъде, какво
прави, ли

3.

Преобразувай двете
съобщителни изречения
във въпросителни.

 Кои изречения можете

Лисичето изскочило
първо изпод кожуха.

да преобразувате в съобщителни
с помощта на интонацията?

Изпод кожуха
изскочило и котето.

Тема на урока: СЛОВОРЕД НА ИЗРЕЧЕНИЕТО
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение
Цели на урока:
● Формиране на знания и умения за словоред на
изречението
● Затвърдяване на умение да се съставят синтактично правилни изречения със различен словоред
Очаквани резултати:
● Учениците могат да преобразуват съобщително
във въпросително изречение
● Учениците променят словореда на съобщително
или въпросително изречение, като запазват смисъла му
Предложения за ефективен учебен процес:
В уводната задача учениците четат изречение с
три различни начина на подреждане на думите. Разбират, че смисълът на изречението се запазва, въпреки променения ред на думите в него. Въвежда се като
ново понятие думата – словоред – ред на думите.
Във втората задача се поставя ограничението, че
можем да променяме словореда, само ако се запазва
смисълът на изречението.
В третата задача учениците се упражняват да съставят изречения като променят словореда на изречение, като запазят смисъла му.
В края на урока учениците се разделят на три групи по редици и играят играта „Живи думи“, като записват колкото се може повече изречения с различен
словоред от предложените думи.
В урока за упражнение дейностите са насочени
към затвърдяването на умението да се съставят изречения със различен словоред. Предложените текстове са забавни и интересни. Учениците четат и измислят изречения с различен словоред. В последната задача изреченията будят смях, заради недоразумение
причинено от неправилен словоред и карат децата да
внимават, за да не допуснат подобни грешки.
Допълнителни задачи:
1. Напиши текста. Промени словореда на подчертаните изречения. (използвай „Пролетна приказка“
от Асен Босев)

С ЛО В О Р Е Д Н А И ЗРЕ Ч Е Н И Е ТО
 Думите в изречението са свързани по смисъл.
1.

Прочети изреченията.
Явор намери охлюв в тревата.
В тревата Явор намери охлюв.
Намери Явор охлюв в тревата.

 Променя ли се смисълът, когато се разменят местата на думите?
ДНЕС НАУЧИХ

Можем да разменяме
местата на думите в
изречението само ако
се запазва неговият
смисъл.

 Редът на думите
в изречението се нарича
словоред.
2.

ние

Подреди думите в изречения. Напиши ги.

ли
не

охлюви

.

ние

сме

пчели

сме

?

 Размени местата на думите в едно от написаните

изречения така, че да се запази смисълът му.
3.

Г Р У П О В А Р А Б ОТ А
 Разделете се на групи.

Промени словореда на думите в
изречението така, че да се запази
смисълът му. Напиши нови изречения.

Под стряхата си е направила гнездо лястовичка.

Изиграйте играта „Живи думи“.
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ПЪРВА ГРУПА

ВТОРА ГРУПА

ТРЕТА ГРУПА

класната
украсихме
Великден
стая
празнично
за

от
Цветница
венец
за
направихме
цветя

ваканция
на
ходихме
пролетната
през
екскурзия

Лястовичката си е...
Направила...
Гнездо...
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Тема на урока: СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА ПО ДАДЕН ГЕРОЙ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за упражнение, урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знания и умения за съставяне
текст съчинение
● Изграждане на умение за създаване на приказка
с даден герой
Очаквани резултати:
● Учениците могат да съчинят приказка по даден
герой
● Учениците създават текст, като спазват структурата: начало, среда, край
Предложения за ефективен учебен процес:
Втората тема е за съчиняване на приказка по даден
герой. В първия учебен час по темата се затвърдява
умението как да се структурира съчинението.
В началото на приказката научаваме кои са героите, къде се намират.
В средата на приказката проследяваме действията, постъпките и думите на героите във връзка с желание или цел.
В края на приказката разбираме как завършва историята или случилото се с героите.
Отново се появява вълшебната кутия за фантазии
и чудеса. В този урок тя предлага на учениците да си
изберат любим литературен герой, с който да съчинят нова приказка. Важно е да се обърне внимание,
че избраният герой трябва да запази своите качества.
Децата имат свобода да изберат къде и кога ще се
случи действието, кои ще бъдат другите герои, какво
ще се случи с тях, как ще завърши приказката.
В урока за упражнение учениците съставят устно приказки, като отговарят на зададените въпроси в
учебника и се опират на предложените илюстрации.
Във втория урок за упражнение учениците работят в тетрадка 3. Тук те получават нови идеи да съставят приказка с любим герой. Второкласниците могат да измислят варианти по приказката за Червената
шапчица – Жълтата шапчица, Лилавата шапчица, Зелената шапчица, да пренесат действието в съвременния голям град, да измислят кой е лошият герой и как
ще завърши приказката. Познатата на децата Дора ги
кани да съчинят и приказка с нея. Кои са нейните приятели, как те се забавляват заедно в един летен ден на
брега на морето?
Допълнителни задачи:
1. Продължи приказката.
Бабата на Мими се върнала от екскурзия до Франция. Донесла и модерна синя шапка с панделка. Мими
много харесала шапката и цяло лято ходела с нея.
Всички започнали да я наричат Синята шапчица.
Един ден майката на Синята шапчица казала:
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И К АЗ
СЪЧИН Я В А НАЕДНЕАН ПГРЕ Р О КА
Й
ПО Д
 В началото на приказката научаваме кои са героите,
къде се намират.
 В средата на приказката проследяваме действията,
постъпките и думите на героите във връзка с желание или цел.
 В края на приказката разбираме как завършва историята.
1.

Във вълшебната кутия са скрити
много различни герои.
остроумен
работливо
доверчив

хитра

лукава

добро

глупав
досетлив

 Кажи кои качества за кой герой се отнасят.
2.

Кой е твоят любим приказен герой?
Аз пък харесвам
Котаракът в чизми. Той е
умен и съобразителен.

 Защо го харесваш?
 Направи списък на качествата,

които той притежава.

Моят любим
герой е Пипи Дългото
чорапче. Тя е много
силна и забавна.

ДНЕС НАУЧИХ

 Когато съчиняваме
приказка с познат
литературен герой, запазваме
неговите качества.
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Аз много
харесвам Снежанка,
защото е добра
и красива.
3.

Измисли своя история с любимия си
герой, като запазиш неговите качества.

 Кои ще бъдат другите герои?
 Къде и кога ще се развива действието?
 Какво ще се случи с героите?
 Каква ще бъде поуката?

2. Измисли своя приказка с главен герой Пипи, но
нека нейните любимци да бъдат кучето Рошко и магарето Дългоушко.
В какви приключения ще се впуснат те?
Как ще справят със срещнати препятствия и трудности?
Как ще завърши историята?

Тема на урока: УПОТРЕБА НА СЪОБЩИТЕЛНИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
Вид на урока: Урок за упражнение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знанията за образуване на съобщителни и въпросителни изречения
● Формиране на умения за правилна употреба на
съобщителни и въпросителни изречения
Очаквани резултати:
● Учениците могат да образуват съобщителни изречения
● Учениците могат да образуват въпросителни изречения
● Учениците употребяват правилно съобщителни
и въпросителни изречения
Предложения за ефективен учебен процес:
С първата задача се затвърдява умението да се отличават съобщителни и въпросителни изречения и в
края им да се поставя съответния препинателен знак.
Във втората задача учениците трябва да свържат
въпросителните и съобщителните изречения от познати приказки. Вниманието на учениците се насочва
към различните начини на образуване на въпросителните изречения- с въпросителна дума, с въпросителна частица ли и само с интонация.
В третата задача учениците трябва да съставят
подходящи въпросителни изречения, така че те да съответстват на получените отговори.
Допълнителни задачи:
1. Постави подходящ знак в края на изреченията. (използвайте стихотворението „Чук, чук, яйчице...“ на Дора Габе)

У П ОТ Р Е Б А Н А С Ъ О Б Щ И Т Е Л Н И
И В Ъ П Р О С И Т Е Л НИ ИЗРЕЧ Е Н И Я
1.

Препиши стиховете, като поставиш
правилния знак в края на всяко изречение.
Мечето пита Мецана:
– Кога голямо ще стана
– Когато дрянът узрее
– Мамичко, дрянът къде е
– Дрянът ли, мамино, ей го –
ние сме точно под него
– А ще узрее ли бърже
– Цъфнал е, после ще върже

Съобщителни
и въпросителни
изречения
се използват заедно
най-често в диалог.

 Кои изречения са въпросителни?
 Защо въпросителните и съобщителните изречения се редуват?

Ангелина Жекова, „Утре ще порасна“
2.

Разговорите на героите от приказки
на Ран Босилек са се объркали. Открий
правилния отговор на всеки въпрос.

– Ще дойдеш ли, Косе, да копаем лозята?

– В гърлото ми, братко, крива
кост се спряла.

– Какво има, Мецо?

– Нямам вече, Лисано, ама там
в шумата има една кокошчица.

– Нямаш яйчице?

– Не мога, братчета, сега си мътя
яйцата.

 Позна ли кои са приказките?
 Как са образувани въпросителните изречения?
 Препиши въпросителното изречение, което

е образувано без помощта на въпросителна дума.
3.

Какви въпроси ще зададеш, за да получиш
следните отговори?
Завий вляво и след няколко метра ще стигнеш до музея.
Десет часа без петнадесет минути е.
Музеят отваря врати в десет часа.
Билетът струва пет лева.
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Тема на урока: ИЗРЕЧЕНИЕ
Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
● Затвърдяване на знанията за образуване на съобщителни и въпросителни изречения
● Затвърдяване на уменията за правилна употреба
на съобщителни и въпросителни изречения
Очаквани резултати:
● Учениците могат да образуват съобщителни изречения
● Учениците могат да образуват въпросителни изречения
● Учениците преобразуват съобщителни във въпросителни изречения
Предложения за ефективен учебен процес:
С първата задача се затвърдяват уменията за образуване на словосъчетание. Втората задача обобщава
знанията на учениците за начините на образуване на
въпросителни изречения. В третата задача се затвърдява умението за преобразуване на съобщително във
въпросително изречение.
За предложеният проект учениците могат да се
разделят на групи по двама и да се превърнат в изследователи на чужди светове. Те записват какво биха
попитали свои извънземни приятели за тяхната планета, за техните градове, превозни средства, домове
и т.н.
Допълнителни задачи:
1. Препиши текста като допълниш пропуснатите
букви. Превърни две от съобщителните изречения
във въпросителни.
Светосла_ имаше гълъ_. Беше краси_. Веднъ_ той
не се върна.
Светосла_ го намери по_ стария дъ_ . От крилцето
му струеие кръ_. Чо__чицата му бе отворена.
2. В изречението има 5 правописни грешки. Поправи ги. Промени словореда на изречението по два
различни начина.
Александар и зладко метът спортната плоштадка.
3. Кое от изреченията трябва да завърши с въпросителен знак?
а) Баба ми каза колко моркови трябват за супата
б) Колко моркови трябват за супата
в) Всички знаят колко моркови трябват за супата
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ИЗРЕЧЕНИЕ
1.

Открий кое е животното, описано в стихчето.

Нося рокличка модерна.
.
Цялата на
Този прелестен десен
.
е с основен

Нося рокля в червен
цвят на черни точки.

Биляна Дар, из „Калинка“

 Препиши подчертаните словосъчетания от първото

изречение, като размениш местата на съществителното
и прилагателното име.
 Препиши стихчето, като допълниш словосъчетанията.

2.

Прочети стиховете.
Колко ли небета
над нашето се стелят?
Дали са на райета?
Дали са синьо-бели?
На другите планети
със думи ли говорят?
На футбол със комети
играят ли в простора?
Петя Кокудева,
из „Колко ли небета“

 Колко са въпросителните

изречения? С кои въпросителни
думи са образувани?
 Препиши въпросителното
изречение, в което има две
въпросителни думи.

3.

Знаеш ли, че:
Сега около Марс обикалят четири космически
апарата. Най-новият космически робот се казва
„Любопитко“. Той изследва планетата Марс.
„Любопитко“ търси вода и живи организми.
 Замени подчертаните думи и словосъчетания
с въпросителна дума. Напиши въпросителните
изречения в тетрадката.
 Размени местата на думите в първото изречение
така, че да се запази смисълът му.

ПРОЕКТ
Представете си, че сте
изследователи на непозната
планета. Какво ви интересува?
Задайте въпроси за това какво
очаквате да намерите на тази планета.
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Годишен преговор

ГОДИШ Е Н П Р Е ГОВ О Р

ТЕ И БУКВИТЕ
КАКВО НАУ Ч И Х М Е З А З В У К ОВ Е
звукове

Тема на урока: КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА БУКВИТЕ И ЗВУКОВЕТЕ
Вид на урока: Урок за затвърдяване и обобщение
Цели на урока:
● Обобщаване на знанията за звук и буква
● Затвърдяване на знанията за подреждане на буквите в азбуката
● Усъвършенстване на уменията за подреждане по
азбучен ред
Очаквани резултати:
● Учениците разпознават малка и главна, печатна
и ръкописна буква
● Учениците знаят, че буквата се пише и чете, а
звукът се произнася и чува
● Учениците знаят наизуст азбуката и могат да
подреждат думи по азбучен ред.
● Разграничават гласни и съгласни звукове, звучни
и беззвучни съгласни
● Пишат правилно думи с буквите щ, я, ю
● Пишат правилно думи с буквосъчетания дж и дз,
йо и ьо
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне със игра „Анаграми“. С
разбъркани букви на дъската са написани думите:
чин, бюро, дъска, чанта, саксия, гардероб, компютър,
прозорец.
В първата задача от урока, учениците откриват
имената на цветята, като допълват пропуснатите букви. Получават се: перуника, божур, люляк, зюмбюл,
нарцис и роза. Учителят следи за правописа на думите, съдържащи я и ю.
С втората задача се затвърдяват уменията за проверка на правописа на гласните и съгласните. Упражняват се и да откриват думи, при които броят на буквите се различава от броя на звуковете. Учениците
четат изразително стихотворението. Учителят задава въпрос „Кои са солунските братя?“, за да насочи
вниманието на второкласниците към създателите на
азбуката.
С третата задача се затвърдяват уменията за проверка на правописа на гласните и съгласните. Учениците трябва да попълнят текста с подходящи думи.
Проектът интегрира знанията по българския език
с изобразителното изкуство. Учителят може да е
подготвил портрети на Кирил и Методий. Учениците рисуват венец от цветя. Ако в класната стая има
картина с двамата братя, те могат да направят венец
от живи цветя, с който да я украсят.
Допълнителни материали:
Попълни пропуснатите букви. Кои думи ще провериш в правописен речник? (използвайте „Който
учи – ще сполучи от Божидара Ангелова“)

съгласни

гласни
тесни
1.

звучни

широки

Открий имената на цветята от празничния венец,
като допълниш пропуснатите гласни звукове.
Напиши ги в тетрадката.

П

Р

Б

K

К

Н

Л

С
Л

Ж

Р
З

З

Н
Б

М

 В името на кое цвете има само широки гласни?
2.

беззвучни

Измисли изречение с него.

Препиши стихчето, като допълниш
пропуснатите букви в думите.

 Провери правописа

на думите.
А е азб ката свята – дар от Солунските братя.
живея.
Б – Б лгария! Във нея весел и щастли
зората.
В е връх във планината, който среща пръ
полетяло.
Г е гълъ чето бяло, в мирен изгре
Д – др гарче, без което нямам радост във с рцето.

 Подчертай думите,

при които броят на
звуковете и буквите
е различен.

Веса Паспалеева, из „Мога да чета“
3.

Провери правописа на думите.
За празника направихме венец от цветя
и го поставихме над училищния . Всички
се събраха в двора на училището.
Училищният
изсвири химна „Върви,
народе “, а мажоретният
направи
по главната алея.

 Препиши текста, като допълниш

пропуснатите думи.

д
вхо
т

a
и
в ъзроден
оркест aр
ъ

о
у ченици
пара

в
съста ф
д
т

ПРОЕКТ
Направете венец
от цветя за 24 май.
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Тема на урока: КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА ДУМИТЕ
Вид на урока: Урок за затвърдяване и обобщение
Цели на урока:
● Да се затвърдят знанията за строеж на речта –
звук, дума, изречение, текст
● Да различават лексикалното значение на думата
● Да разделят правилно думата на срички.
● Да разделят правилно думата на части за пренасяне
Очаквани резултати:
● Ученикът си служи с основните езикови и речеви
единици (звук и буква, дума, изречение, текст) в
съответствие с комуникативната цел.
● Ученикът може да подрежда звукове и срички да
образува думи
● Ученикът може да подрежда думите в изречение.
● Ученикът може да допълни текст с подходящи
думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът може да започне с игра: „Срички добави и
нови думи получи“. На дъската е на писана сричка ро.
Учениците измислят думи: роса, роза, рога, роля, рокля, ролери. Учителят подсеща учениците, че думите
могат да са прилагателни имена или глаголи: роня,
ровя, розов, рошав и други. С помощта на таблицата
от учебника си припомнят какво са научили за думите
във втори клас.
С първата задача от урока, учениците се упражняват да определят граматичните категории на думите.
Във втора задача се допълват словосъчетанията и се
упражнява подреждането по азбучен ред. Кръстословицата в трета задача развива умението по даденото
значение да се открие думата. Думите се записват в
тетрадката.
Допълнителни задачи:
1. Напиши текста под диктовка. Подчертай съществителните и прилагателните имена.
Имаше някога едно джудже с дълга бяла брадица и
с алена шапчица. Палтенцето му беше синьо като небето, а на върховете на обущата му дрънчаха весело
две сребърни звънчета.
Къщицата на това джудже стоеше сгушена като
гъба между дърветата на една стара гора. Сутрин и
вечер белобрадото човече седеше пред вратата и и
въртеше броеницата си, направена от просени зрънца.
2. Извади глаголите от стихотворението. Определи числото им. (използвайте стихотворението „Компютър“ на Биляна Дар).
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К А К В О Н АУ Ч И Х М Е З А ДУМ И Т Е
собствено
нарицателно
съществително име

глагол

1.

прилагателно име

род

число
Отгатни гатанките.
Бяла нива, черно семе,
с ръцете си го сея,
с очите си го бера.

Тя ни води за ръчица
и наричат я умница.
Тя разказва ни без глас
с нас е у дома и в клас.

По Дядо Благо

 Препиши съществителните имена

 Препиши глаголите и определи числото им.
и определи рода и числото им.
Напиши подчертаните глаголи в множествено
Провери правописа на умалителното число. Обясни изговора
съществително име.
и правописа на глагола бера.
2.

Гумичко е изтрил някои от думите в списъка на
Драги. Провери правописа на съществителните имена,
дадени в пътеводителя. Съгласувай ги с подходящи
прилагателни имена и напиши словосъчетанията.
Белоградчишките
Златните
Розовата
Крушунските
Самуиловата

д лини

ск ла
пяс к

водопа

 Определи рода и числото на словосъчетанията.
 Подреди забележителностите по азбучен ред.
3.

Къde искам да отида
пreз лятото?

креп сти

Открий думите от кръстословицата. Напиши ги в тетрадката.
Р

1. Ден, в който се празнува някакво събитие

О

2. Любов

Д

3. Ден между вчера и утре

И
Н

4. Официална тържествена песен

А

6. Буквите в дадена писменост, подредени в определен ред.

5. Правоъгълно парче плат със специално оцветяване и герб
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Тема на урока: СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА ПО АНАЛОГИЯ
Вид на урока: Урок за нови знания, урок за затвърдяване, урок за затвърдяване
Цели на урока:
● Затвърдяване на знания и умения за съставяне
текст съчинение
● Изграждане на умение за създаване на приказка
по аналогия
● Развитие на умения да се разказва последователно и ясно
Очаквани резултати:
● Учениците могат да съчинят приказка по аналогия
● Учениците създават текст, като спазват структурата: начало, среда, край
● Учениците разказват приказката гладко и последователно
Предложения за ефективен учебен процес:
Устното съчиняване на приказки радва децата и
развива тяхното мислене и въображение. Съчиняването на приказки по аналогия с позната приказка е
лесно и интересно. Запазва се сюжетната линия, но се
променят героите и мястото и времето на действие.
В началото на урока учениците четат приказката
за Жълтата шапчица, съставена по аналогия на Червената шапчица. Децата откриват приликите и разликите между двете приказки. След това измислят как
би могла да продължи приказката за Жълтата шапчица.
Във втория час учениците разказват нови приказки по аналогия с Червената шапчица – за Синята
шапчица и за Бялата шапчица. С помощта на дадената табличка учениците променят героите, мястото
и времето на действието. Отново на помощ идва и
вълшебната кутия за фантазии и чудеса, която подпомага последователността при съставянето на новите
приказки.
В третия учебен час учениците работят с тетрадка 3. Четат кратката приказка „Съвещанието на
мишките“ и отговарят на въпросите към нея. В този
час задачата е да се състави приказка по аналогия с
дадената и със заглавие „Съвещанието на зайците“.
Учениците следват сюжетната линия на дадената
приказка и съставят нова, като заменят мишките със
зайци, котката с лисица, а малкото мишле със зайче.
Допълнителни задачи:
1. Състави приказка по аналогия на „Съвещанието
на мишките“ със заглавие „Съвещанието на кокошките“ . От кого се страхуват кокошките? Какво предлага петелът? Какво казва малкото пиле?
2. Състави приказка по аналогия на „Съвещанието на мишките“ със заглавие „Съвещанието на овците“. От кого се страхуват овците? Какво предлага
най-старата овца? Какво казва малкото агънце?

А Н Е НА ПР И К А З КА
СЪЧИН ЯПВО
А НАЛО Г И Я
1.

Припомни си приказката за Червената шапчица.
 Защо момиченцето се нарича Червената шапчица?
 Къде се развива действието?
 Защо отива при баба си?
 Кой е лошият герой?
 Кой помага на Червената шапчица?

2.

Прочети приказката, която дядото разказал
на своето внуче.
Имало едно време едно момиченце, което се наричало Жълтата шапчица.
Наричало се така, защото то било малко жълто лаленце, което живеело в страната на цветята. Един ден
майка Ӝ я извикала и Ӝ казала:
– Слушай, Жълта шапчице, отиди да занесеш на
твоята приятелка Розичка коронката за бала на цветята. Внимавай, когато минаваш през лехите, защото в
тревичките на пътечката живее големият кафяв паяк.
Жълтата шапчица се зарадвала, че ще види своята
приятелка Розичка, взела коронката и потеглила. Изведнъж на третата алея, точно две пресечки преди да
стигне до лехата на Розичка, пред нея застанал Паякът
и попитал:
– Къде отиваш Жълта шапчице? Какво носиш под
наметалото на твоите листенца?
– Нося коронка за приятелката ми Розичка, за да си
я сложи на бала на цветята, Паячко. Тя е най-добрата
ми приятелка в страната на цветята.
ДНЕС НАУЧИХ

 Какво променя

дядото в приказката за
Червената шапчица?

на
Иметоя герой
главни

Мястот
о на
действиет
о
Другите
герои

аналогия = подобие

 Когато съчиняваме нова приказка по подобие на друга изучена, можем да променим
героите, мястото и времето на действието.
Запазваме какво се случва и защо, за да създадем подобна нова приказка.
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Тема на урока: Изходяща диагностика
Вид на урока: Проверка на знанията и уменията
Цели на урока:
● Проверка на знанията и уменията за звуково-буквен анализ
● Проверка на знанията и уменията за образуване
на думи
● Проверка на знанията и уменията за образуване
на изречения
Очаквани резултати:
● Учениците изписват графично правилно буквите
и връзките между тях
● Разграничават звук и буква в състава на думата
● Разпознават тесни и широки гласни и звучни и
беззвучни съгласни звукове
● Разграничават езиковите единици дума, изречение
● Определят границите на изречението в текста
● Съставят съобщителни и въпросителни изречения
● Пишат текст под диктовка
Самостоятелна работа, подходяща за входно
ниво
Текст за диктовка (използвайте част от текста „Сапунените мехури“ от Светослав Минков)
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ИЗХОДНО НИВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС

Дата

Име

1. Диктовка

2. Подреди по азбучен ред имената на градовете:
Варна, Бургас, София, Пловдив, Ямбол, Сливен

3. Допълни пропуснатите букви.
к _ пувам
в _ же
п _ тека
п _ рзалка
_ста
д _ рво
р _ кавица
к _ жух

ч _ совник
ог _ н
ст _ дено
м _ риша

4. Напиши правилно думите. Направи проверка.
дъ б
п

лъ в
ф

пра г
к

зале з
с

обя д
т

вале ж
ш
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5. Избери вярната буква. Състави изречения с думите.
прика з ка, кни ж ка, обу в ка
с
ш
ф

6. Попълни йо или ьо в думите.
асанс
р, ра
н, Ван
,

рдан, син

,

ри

7. Преобразувай изречението във въпросително.
На всяко цветче има пчеличка.

8. Извади словосъчетанията от прилагателно и съществително име. Определи
род и число.
Училищното звънче удари и малките ученици влязоха в просторните класни стаи.
9. Подчертай съществителните собствени имена в текста.
В една къщичка на „Улицата на звънчетата“ живееха 16 дребосъчета. Най-главното
от тях беше Знайко. В същата къщичка живееше прочутият доктор Хапчев. Живееха
и Захарин Захаринов Сиропов, и ловецът Патронко. Той си имаше кученце Рунтавко
и пушка, която стреляше с тапи. Живееха там и художникът Палитро, и музикантът
Гусльо. Ала най-известен между тях беше Незнайко.
● В текста има 3 умалителни съществителни имена. Напиши ги.

10. Поправи допуснатите грешки в текста. Препиши го вярно.
Ние с Янко сме приятели. Заедно учиме уроците си. Аз
четъ книгата „Патиланци“ и той я чете. И двамата
обичаме да пееме. Знаеме много песни.
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Тема на урока: КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА ИЗРЕЧЕНИЕТО И ТЕКСТА
Вид на урока: Урок за затвърдяване и обобщение
Цели на урока:
● Да се затвърдят знанията за строежа на речта –
звук, дума, изречение, текст
● Да се затвърди умението за подреждането на изречения в текст
● Усъвършенстване на умения за четене с разбиране
● Графически правилно оформяне на началото и
края на съобщителното и въпросително изречение
● Развитие на умения за съставяне на кратък текст
Очаквани резултати:
● Ученикът си служи с основните езикови и речеви
единици /звук и буква, дума, изречение, текст/ в
съответствие с комуникативната цел.
● Ученикът може да подрежда думи в изречение.
● Ученикът може да подрежда изречения в текст,
откривайки смисловата последователност.
● Ученикът може да състави кратък устен или писмен текст
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото на урока учениците си припомнят, че изречението се състои от думи, свързани по смисъл. Изреченията могат да бъдат съобщителни и въпросителни.
В първата задача се определя броя на изреченията
в гатанките. Изваждат се словосъчетанията от прилагателно и съществително име. Обсъжда се как са
образувани въпросителните изречения и как трябва
да се прочетат.
Във втората задача учениците допълват текста с
подходящи глаголи. Всяко дете ще открие своите постижения през учебната година с този текст, написан
от Драги. След това може да напише отговор на допълнителния въпрос: Какво си научил по твоя любим
предмет? Упражнението проверява и уменията на
учениците да изговарят и пишат правилно глаголите
в множествено число.
Последната задача затвърдява уменията да се подреждат изреченията по смисъл в текст. Да се постави
подходящо заглавие на текста.

И Е ТО И Т Е КС ТА
КАКВО НАУ Ч И Х М Е З А ИЗ Р Е ЧЕ Н
изречение
съобщително
1.

въпросително

Открий отговорите на двете гатанки.
От мойте бодри стъпки
се пукат всички пъпки.
Затоплям аз земята.
Поливам ви житата.
Игрив е моят полет.
Наричате ме?

Слънчицето ясно
смее се в простора
и към плажа всеки
тича за отмора.
Що е то?

Що? = Какво?

Асен Разцветников

 Определи броя на изреченията във всяка гатанка. Препиши
словосъчетанията от съществително и прилагателно име.
 Как са образувани въпросителните изречения?
2.

Препиши текста, като допълниш подходящите думи,
за да разбереш какво е научил Драги във втори клас.

изваждам
пиша

чета

съчинявам

правя
апликирам

3.

броя
играя
пея

Вече
правилно и изразително,
проверка на
красиво и грамотно. Мога да
правописа на думите. Преразказвам и
приказки.
Мога да
до сто и да събирам и
ръченица, да
с преминаване. Научих се да
нови песни и да
.
 Препиши глаголите. Промени числото им.
 Напиши какво си научил по твоя любим учебен предмет.

Подреди изреченията по смисъл, така че да образуват текст.
Напиши текста в тетрадката.
Утре Мони на море заминава.
Всичко, всичко е вече готово – банския, пояса, шапката нова.
С мама, татко и братчето Сава.
Този път татко обеща със сигурност да го научи.
Мони още не може да плува,
веднъж с мама опита, ала не се получи.
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По Мария Маринова, „На море“
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КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА
НА ЧИТАНКАТА
ЗА ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРАНО
ЛИТЕРАТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВТОРОКЛАСНИКА ЧРЕЗ
ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ
В ИМИТАЦИОННО
МОДЕЛИРАНА КНИЖНА СРЕДА
Съвременен
литературнообразователен
модел за формиране на детето
като читател
Преходът от знание към компетентностен подход
остава едно от сериозните предизвикателства пред реформата в литературното образование от първия до последния училищен клас. Моделът на литературно образование, разработен и реализиран в учебния комплекс
за 2 клас на издателство Анубис, представя нашето
виждане как това може да се случи, как обучението по
литература може да стане средство за литературно, читателско и личностно развитие на малкия ученик.
Концептуалната рамка на компетентностен модел за
литературно образование и читателско развитие на ученика, създаден от нас, се основава на следните начала:
● Прилагане на актуалните научни изследвания в
областта на теорията и методиката на обучението по четене и литература и отчитане на резултатите от международните изследвания на четивната грамотност на учениците. Основополагаща
е постановката, че ранното и устойчиво приобщаване на детето към литературата се предпоставя от формирането му като читател. Изграждането на малкия ученик като компетентен читател
(деятел), който има потребност от общуване с
литературата, по своя инициатива търси и избира книга от достъпния му кръг и чрез четенето Ӝ
осъществява пълноценна литературна комуникация с автора и неговите герои, е онзи комплексен
образователен резултат, който успешното литературно обучение постига. Затова всеки урок по
литература, всяка стъпка за литературно приобщаване следва да отчита закономерностите в
културното развитие на детето като читател и да
осигурява образователна среда за формиране на
неговата читателска дейност. Изкуственото отделяне на литературата от книгата лишава детето
от инструмент за независима литературна комуникация и задържа развитието на устойчиви умения и привички, и на потребности от самостоятелно четене. Ето защо в нашия модел книгата
и четенето не са на финала, а са в началото и в
основата на литературното обучение.
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Тъй като читателят се изгражда във взаимодействие с книжната среда, нашата читанка създава
образователна среда, имитационно моделираща книжната, за да се компенсира проблемният достъп на
детето до книгите в училище. Прилагането и на съответна технология за интерактивно литературно обучение в книжна среда предпоставя добрите шансове за
успешно обучение, осигуряващо едновременно литературното и читателското развитие на малкия ученик.
● Литературнообразователният модел е компетентностно базиран в съответствие с приоритетите, принципите и подходите, заложени в
новите нормативни документи. Водеща е постановката за единно формиране на предметните
и ключовите компетентности и за постигане на
базовата грамотност като ключова компетентност, необходима за успеха на ученика в училище. Разработената на тази основа читанка разполага с богат инструментариум за прилагане на
компетентностен подход, който осигурява приемственост и перспективност в литературното
обучение и читателското развитие на ученика.
Чрез нея образователният модел от 1. клас се
надгражда съобразно новите програмни цели,
задачи, съдържания и настъпилите промените
в профила на читателя второкласник. А ориентацията в зоната на близкото литературно развитие на малкия читател, т.е. перспективността,
се осигурява чрез игровизация и диалогизация
на литературното обучение на дейностна основа: литературно-читателските компетентости се
формират в контекста на играта, ученето и общуването при непрекъснато обогатяване, развитие
и рефлексия на читателския опит.
Технологията, реализиращ системата на литературно обучение от компетентностен тип, представяме както следва .

Цели и съдържание
на литературното обучение
и читателското развитие на ученика
Развитието на ученика като литературнообразован
читател се постига чрез ранно приобщаване към литературата от позиция на читател, формиране на литературните компетентности за самостоятелно четене и
рефлексиране на читателския опит в ситуации на позитивни преживявания в четящата общност на класа.
Целта се конкретизира в следните подцели:
● Развитие на литературноестетически и читателски
опит в общуването с художествени произведения
от фолклора и детската литература и формиране
на литературната компетентност на учениците
в процеса на тяхното възприемане и осмисляне,
изучаване и интерпретиране и оценяване.

● Развитие на читателската самостоятелност в общуването с книгата чрез практическа дейност за
нейното овладяване и прилагане като инструмент за читателска дейност. Формиране на потребност и компетентност за осъзнат избор и
самостоятелно четене на книга, за диалогично
четене – общуване с книгата.
● Основополагане на четеното като ключова компетентност в базовата грамотност на личността
чрез овладяване на стратегии за учене и техники
за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст. В тази връзка и
● Непрекъснато усъвършенстване на качествата
на четивните умения и навици: правилност, съзнателност, изразителност и на читателските умения за възприемане, осмисляне, интерпретиране
на художествен текст .

● Развитие на познавателния и на творческия потенциал на детето чрез единно формиране на
личностните компетентности: комуникативна
компетентност и емоционална интелигентност,
социална компетентност за работа в екип и поемане на отговорност, умения за критично мислене и решаване на проблеми, за самостоятелно
учене и работа с информация.
● Развитие на културната компетентност на малкия ученик чрез изграждане на позитивно и толерантно отношение към културната различност
и на съзнание за националната си идентичност,
приобщаване към общочовешките ценности и
формиране на потребност и умения за творческо
себеизразяване чрез различни видове изкуства и
други, значими за детето дейности.

Формирането на предметните компетентности се конкретизира като очаквани резултати в контекста на
учебните програми за 1. и 2. клас
Компетентностите като очаквани резултати
в края на 1. клас

Компетентностите като очаквани резултати
в края на 2. клас

Литературни компетентности: Литературни и фолклорни текстове
● Разпознава приказка, разказ, стихотворение, гатанка.
● Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.
● Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
● Преразказва устно достъпни за възрастта малки по
обем разкази, кратки народни, преразказани (авторизирани) и авторски приказки.
● Рецитира наизуст кратки стихотворения („Аз съм българче“ от Ив. Вазов).
● Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
● Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за
възрастта.
● Чете произведения от литературата за деца, посветени на: семейството, училищния живот, родината, игрите,
празниците.
● Ориентира се в случката в изучаваното литературно
или фолклорно произведение.

● Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения.
● Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.
● Разпознава баснята по осмиваните човешки недостатъци и
поуката, свързана с тях.
● Осмисля текста на народната песен като фолклорно произведение.
● Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение.
● Открива повторението и изброяването като изразни средства в конкретно литературно и фолклорно произведение.
● Коментира постъпките на героите от изучавано произведение.
● Аргументира предпочитания към герои и епизоди.
● Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България, приятелството, знанието, празниците.
● Рецитира детски стихотворения от български автори (например, „Де е България“ от Ив. Вазов).

● приказка ● разказ ● стихотворение ● гатанка

Читателски интереси

● басня ● народна песен ● епизод ● повторение
● изброяване ● литературен герой
Социокултурни компетентности
Читателски опит

● Споделя впечатления от изучавани или неизучавани 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 оформлението на книгата (корици,
страници, илюстрации).

● Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено
произведение.
● Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно и фолклорно произведение.
● 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 изучавано произведение.
● Прави разлики при четене на текст от хартиена страница
и дисплей

● книга ● страница ● корица

● заглавие на книга
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Читанката и учебната тетрадка, в които са
заложени целите и съдържанието на литературното
обучение имат модулна структура. Учебният материал е композиран в 4 тематично-целеви модула, които изразяват концептуални и методически акценти в
разработката на учебното съдържание. Системата на
литературно обучение се разгръща чрез първите три
модула на читанката, разположени последователно, а
четвъртият съдържа темите по извънкласно четене и
е условно обособен. Общият брой урочни единици е
112 (по модули: 27, 40, 29, 16) и се разпределя в рамките на 32 учебни седмици (по 3,5 ч. за литературно
обучение и 0,5 ч. за извънкласно четене).
Подредбата и наименованията на модулите в читанката са следните:
Модул 1. „Чета, уча, играя“;
Модул 2. „Чета, вълнувам се и обичам“ .
Модул 3. „Чета, мечтая и откривам“
Модул 4. „Чета още и още“ (за извънкласно четене).
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.
Съдържанието на модулите е с различа тематично-целева доминанта, но структурата им е идентична: Всеки модул има начална страница с въвеждаща
илюстрация (по глобалната тема на модула), заглавие на модула (целевата доминанта) и мотивационно стихче за формиране на отношение към четенето.
Учебният материал се разгръща като последователност от теми, разработени на дейностна основа и с
комуникативна ориентация към тематично-целевата доминанта на модула. Всеки модул завършва със
страница за обобщение на читателския опит, придобит от ученика по раздела.
Началната и финалната страница са с функции на
книжни корици, които разграничават модулите като
относително самостойни книжки в книжното тяло на
читанката. Така самата читанка става серия книжки и
книга за книжките, която функционира като своеобразна книжна среда, с която ученикът взаимодейства
от позиция на читател.
Функцията на читанката да бъде водач в света на
книжките и четенето се осигурява и чрез други средства в следните основни направления:
● Представят се всички жанрове на фолклора и литературата да деца и тематични области, предвидени по програма и подбрани според читателския
и естетическия опит на второкласника, както
и съобразно познавателните му възможности.
Осигурява се баланс между проза и поезия, детска литературна класика и съвременната детска
литература, като с оглед интересите на второкласниците се дава приоритет на съвременни автори, пишещи за деца.
● Равномерно се разпределят уроците за нови
знания и затвърдяване, като ритмично се реду108

ват въвеждането и затвърдяването на новите
понятия и умения. В първия модул плавно се
включват понятията за епизод, литературен герой, басня, повторение, заглавие на книга. Във
втория модул – за изброяване и народна песен. В
трети модул усвоените понятия и умения се прилагат, затвърдяват и интегрират в опита на читателя. Следва се емпирико-описателен подход
за нагледно-действено овладяване на знанията
с опора на опита на детето в решаване на учебно-практически задачи.
● Разгръща се развиваща система от дейности и задачи за комплексно овладяване на литературните
и социокултурните компетентности, единно формиране на предметни и ключови компетентности,
оптимално реализиране на вътрешнопредметни
и междупредметни връзки. От една страна, всяка богато илюстрирана тематична страница (или
разтвор) в модула предлага задачи за работа с
конкретен текст, съобразени с жанра, литературно-читателските компетентности, които се формират, и стратегиите за тяхното овладяване. От
друга страна, интерактивният апарат за работа с
текста създава среда за самостоятелно учене (в
т.ч. за различни стилове на учене), за работа с
информация, критическо мислене и творчество,
развитие на социални и на комуникативни умения. Задачите в него са конструирани така, че да
разширяват опита на детето в прилагане на ключовите умения за четене с разбиране: за търсене
на конкретна информация в текст, за правене на
прости изводи, за обобщение и систематизация и
за оценка на съдържанието и формата на текста.
Конструирането на модули с различна тематично-целева доминанта и условното им разграничаване
е мотивирано от идеята да се откроят ролята и функциите на четенето, както и връзката на литературното
обучение с живота на детето. Отделянето на извънкласното четене като четвърти модул създава особено място в читанката с функция на книжна библиотека. Тъй като тези теми се реализират през седмица,
в хода на обучението по другите модули, преходът
от текущия модул към модула за извънкласно четене
знаково отбелязва влизането на детето в библиотеката и работата с книга в книжна среда. Едновременно с
това се акцентува преминаването от съвместно класно четене към самостоятелно четене, от задължително към свободноизбираемо индивидуално четене, от
урочни към извънурочни читателски практики.
Най-голямото предимство обаче на модулната
структура на читанката и на учебната тетрадка към
нея, е възможността за игровизация на обучението
и за създаването на среда за активно учене, в които
ученикът лесно сменя позицията си. От обект той се
превръща в субект, който си поставя цели, планира
дейността, оценяване постиженията си, ангажира се
със собственото учене и четене. За детето обучение-

то по литература в модулите се представя и разкрива
като серия пътешествия в световете на литературата, книгите и четенето, които се отличават със свои
цели и стратегии, планове и стъпки в осъществяването им. Общите стратегии са проекция на дейностите, в които целите на четенето се включват или
се осъществяват. Те дават наименованията на трите
модула: „Чета, уча се, играя“; „Чета, вълнувам се,
обичам“; „Чета, мечтая и откривам“. Плановете за
пътешествията се превеждат на езика на детето чрез
два основни инструмента за насърчаване напредъка
на читателя: Картата на пътешественика с четене и
Картата с уменията на читателя. Двата вида карти са
разположени в тетрадката, на всяка първа страница,
с която започва поредното пътешествие. С тяхна помощ детето се ориентира както в ситуацията на четене и учене, в посоката на движение в целия раздел,
така и за собствената готовност да осъществи пътешествието.
Картата на пътешественика очертава територията
на Книжен свят, в границите на която се осъществява четенето. На нея са нанесени местата, включени в
маршрута на пътешественика. Това са заглавията на
произведенията от раздела, които ученикът ще „открива“ стъпка по стъпка, текст след текст. С помощта
на Моливка той чертае пътя си до нов текст, а след
като го прочете, рисува своята оценка в кръгчето до
заглавието (личице на доволен или недоволен чита-

ПЪРВО ПЪТЕШЕСТВИЕ В КНИЖЕН СВЯТ
ЧЕТА, УЧА СЕ, ИГРАЯ
Вече мога добре

Това за мен е ново
Да отговарям на въпроси към текста.
Да откривам епизодите в текста.
Да намирам и да разбирам повторенията в текста.
Да разпознавам баснята и да разбирам поуката Ӝ.

Да разпознавам героя и да разговарям за постъпките му.
Да влизам в роля на герой и да участвам в представление.
Да разпознавам народните приказки.
Да чета с помощта на Моливка и Гумичко.
Да влизам в ролята на автора, когато чета.

КАРТА
НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА
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ютър
Комп иалист
ц
е
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И косът
помага

Ех, че е
весело!

а

Брезичк

Басните

Дървото
с пантофките

рсика а
арн
т
Пож е куче
кит

Силата
на хляба

Автобусчето,
което се страхуваше
от тъмното
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тел). Преди да започне пътешествието ученикът попълва своя паспорт – „умната“ карта с уменията на
читателя. На нея той отбелязва уменията, които вече
владее и новите умения, които иска да овладее. Когато стигне до нов текст, с помощта на умната карта
(паспорта на читателя) ученикът преценя какви умения са му нужни за четене на този текст и се опитва
да ги прилага. 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. А когато модулът приключи и пътешествието завърши, ученикът
ще установи по картите дали има промяна в уменията
му, какви са неговите достижения. Читателят, който
разглежда вече попълнената карта с очертания маршрут на пътешествие, ще има зримо доказателство за
напредъка си в четенето. Тъй като в картите за пътешествия са включени не всички заглавия от читанката
(броят им съответства на броя на темите, разработени в учебната тетрадка), в електронната читанка са
осигурени празни бланки с карти, които могат да се
разпечатват и да бъдат попълвани допълнително от
ученика. Същото важи за страничките от читателския
дневник. Ученикът попълва такава страничка в края
на всяко пътешествие, за да отрази най-вълнуващия
спомен от прочетено произведение. В е-читанката
обаче са предоставени празни бланки за разпечатване, които пътешественикът може да попълва за всеки
текст, който прочита.
Активната позиция на ученика в четенето и ученето се търси и постига чрез тясната връзка на игровизацията с диалогизацията на литературното обучение. Сценариите за разработка на темите в читанката
и тетрадка, организират взаимодействието на ученика с книжната среда в трите фази на читателска дейност: предтекстова, текстова и следтекстова.
В предтекстовия етап се моделират ситуации
на взаимодействие между Моливка и Гумичко – игрови персонажи, познати от 1. клас. Всяка страница
започва с техен диалог, в който коментират темата
на текста или опита си на читатели: размишляват по
заглавието и илюстрацията, решават какво и как да
четат, обясняват защо четат, изразяват отношение
към четенето и провокират децата да изразят свои
виждания и разбирания по някакъв проблем. Включвайки се в разговора на геройчетата, учениците се
настройват и подготвят за четеното, решават предтекстови задачи, учат се да работят със заглавието и
илюстрацията при прогнозиране на текста, поставят
си цели и постигат предразбиране, активизират опита
и мотивацията си за четене и учене и заемат позиция
на субекти в обучението. Символ на тези дейности в
тетрадката е затворената книжка, което подсеща читателя да поразмишлява за текста преди четенето
Текстовата фаза се проектира в читанка с помощта на два сценария. В логиката на всеки от тях
ученикът по различен начин съчетава текст, задачи и
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илюстрациите за постигане на четенето с разбиране.
Когато в читанката задачите следват текста, той се чете
цялостно, възприема се непосредствено емоционално
от ученика, след което задачите се решават по указание на учителя. В рамките на втория сценарий текстът
се представя на части, съпътствани от задачи за самостоятелно размишление върху прочетеното във всяка част. Първият вариант поддържа непосредственото
емоционално възприемане на текста, четенето за удоволствие и наслада и ученето чрез преживяване. Вторият вариант задава модел на активно взаимодействие
с текста чрез насочване на въображението, мислено
пресъздаване и съпреживяване, задаване на въпроси
и правене на предположения, критично мислене и рефлексия върху разбирането в процеса на четене. При
него ученикът използва стратегии за учене за регулация на четенето с разбиране. Символът за този сценарий в тетрадката, където преобладават практическите
задачи от втория вид, е отворената книжка.
В следтекстовата фаза се включват задачи, които
интегрират наученото в читателския опит на ученика
и насърчават прилагането на компетентностите в самостоятелното четене. Задачите могат да имат различни функции – от проверка и задълбочаване на разбирането до стимулиране на читателската самостоятелност и развитието на творческия потенциал на детето.
Основен акцент в подбора и подреждането им обаче е
поетапното формиране на уменията за четене с разбиране. За целта типовете задачи се разграничават чрез
символите за уменията, с които те се решават: Книжка
поставя задачи за търсене на факти (кой, кога, къде,
какво, колко ..). Те се решават с намиране на информацията в текста и прочитане на 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
онова, което не е пряко казано в текста. Удивителна
поставя задачи за правене на интерпретация, изразяване на мнение и оценка, изпълнение на проектни и
творчески дейности. (към тях учебната тетрадка добавя и задачи за групова работа). Въплъщение на този
процес на усъвършенстване на уменията за четене с
разбиране и повишаване нивото му, предлага инструмента за самооценяване, наречен от нас Стълбицата
на четенето. Според това чии задачи успява да реши,
читателят се възкачва на съответното стъпало
На този етап се обобСтълбицата на четеното
щават всички наблюдения над текста на произведението, изпълняват се
мини тестове, оценява се
решенията на поставените задачи, равнищата, до
които достигат децата в
осмисляне на произведението и равнището на участието им в урока. Въз основа на прочетеното се провеждат творчески работи: пре110

разказване, инсцениране, илюстриране, съставяне на
отзиви и рецензии, мини съчинения. Тук привеждаме и
другите два инструмента за самооценяване на читателя: Личицата на читателя, са весели, когато ученикът
харесва текста, справя се със задачите (т.е. резултатът
е верен), а четенето и ученето (т.е. дейността му е интересна). Ако е обратното, ученикът рисува своите тъжни личица на читател. Съответно пък Светофарът на
ученето оценява уменията за учене от гледна точка на
тяхната осъзнатост и самостоятелност.
Личицата на читателя

Светофарът на ученето

Харесвам!

Реших задачата,
но не знам как!

Справих се!

Знам как, но не
мога да обясня!

Беше ми
интересно!

Знам как и мога!

Ученикът може да използва тези инструменти във
всеки урок, но също така при работа с последните две
странички във всеки модул на учебната тетрадка, отредени за самопроверка на читателя: Какво знам, мога и
ценя в четенето и за попълване на читателския
КАКВО ЗНАМ, МОГА И ЦЕНЯ
СЛЕД ВТОРОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ
СТРАНИЧКА НА ЧИТАТЕЛЯ
1. Играй на питаници. Отбележи на кои въпроси можеш да отговориш.

Защ
гевр о колед
ече е
н
спец ото
иалн
о?

гария?
Де е Бъл

Какв
о де
иска цата
т?

За какво се пее в
народните песни?
Как се познава дали
една царкиня
е истинска?
нужно,
Какво е песен?
а
за да им

Кой прави
гнездо
в гнездото?

Какво обичаш
в гората?

● Отговори на избран от теб въпрос.
2. Свържи заглавието на всеки текст с думата, която показва какъв вид е.
Родна стряха
●
● приказка
●
● разказ
Майчина поръка
●
● стихотворение
Дракончето Поли
Светулката и щурецът ●
● народна песен
● Отбележи текстовете, в които се говори за семейството.
3. Напиши заглавието на стихотворението.
● Напиши пропуснатите думи.
● Подчертай изброяванията.
● Огради повторенията.
● Помощ

токлейбунтува
из ей шав
л
аравнина
е
б

Тамо, аз ще отговоря,
де се

Дунав

де от
се

,
Черно море

и

де Марица

из Тракийска
4. Прочети текста. Отбележи какъв е по вид.
стихотворение
Леко лети малка пчела,
леко лети по росица,
гатанка
по росица, по тревица
народна песен
да събира медовина,
● Измисли и напиши заглавие.
медовина, жълт ми восък.
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Тук е мястото да добавим, че в електронна читанка
има специален ресурс с таймер, който позволява на
учителя и ученика да проверяват скоростта и напредъка в техниката на четенето.
СТРАНИЧКА ОТ ЧИТАТЕЛСКИЯ ДНЕВНИК
МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ…

Заглавie на книга

Любим моmeнт

Автор
Любим geрой
Моята илюстрация към текста

30

Методите на преподаване,
учене и оценяване
В технологията за компетентностноориентирано
литературно обучение развиващата среда за формиране на читателя се осигурява от взаимодействието
на традиционни и интерактивни методи. В групата на
традиционните методи (с доказани добри практики)
водеща роля имат методите на работа с текста и с книгата, учебният литературен анализ (сюжетен, образен
и проблемно-тематичен) и методът на интерпретацията, в т.ч. творческата интерпретация чрез видовете изкуства. Редом с тях, приложение намират широк кръг
интерактивни методи, основани на ученето чрез игра,
опит и преживяване, експерименти и хипотези, решаване на проблеми, сътрудничество (взаимно учене),
проекти и дискусии. Специално внимание отделяме
на дейността по проекти за развитие на читателската общност на класа, като за целта сме разработили
система от проектни задачи (Виж списъка по-нататък)
Във връзка с доказаната в международните изследвания ефективност на т.н. стратегийно обуче-

ние, 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 възприемане
на текст. Място намират и методите за развитие на
критическото мислене чрез четене и писане, които
допринасят за превръщането на четенето в средство
за учене и така ранно формиране на базовата грамотност на ученика.
Оценяването на постиженията на ученика се осъществява чрез входната и изходната и диагностика и
текущо и системното през цялата учебна година Съгласно изискванията на учебната програма в началото
на учебната година се организира тестово изпитване
за установяване на входното ниво читателските компетентности, а в края на учебната година – на изходното ниво. Самостоятелни писмени работи, които са
изпълнени в рамките на един учебен час, се оценяват.
Оценяването се извършва по предварително установени и обсъдени с учениците критерии за оценка и
след коментар на типичните за класа грешки. Оценката се отбелязва само с качествени показатели и
подкрепя самооценката на ученика. Съобразно резултатите от диагностиката се планира индивидуална
работа с учениците за преодоляване на констатирани
трудности и проблеми в литературното и читателското им развитие .
Системното текущо оценяване на знанията и уменията във втори клас се осъществява въз основа на
обратната информация за напредъка на учениците,
събирана чрез писмени и устни форми на проверка.
Учителят проследява резултатите чрез проверка
на написаното в учебните тетрадки по четене и индивидуалните работни листове, както и чрез пряко
наблюдение на изявите на учениците при четенето и
ученето. Според това кои задачи от апарата за работа с текст е решил ученикът – тези на Моливка, Въпроско или Удивителна, учителят може ежедневно да
отчита на кое равнище на четене с разбиране той се
намира. Едновременно с това учителят може да проследява как се развива четивната техника, тъй като в
е-платформата разполага с таймер и указание за измерване на скоростта на четенето при работа с всеки
един текст от читанката.
За целите на формиращото оценяване учителят
редовно следва да информира ученика за неговите
постижения, като оценява резултатите от самостоятелно решените задачи и заедно с него набелязва мерки за подобряването им. Част от тях е и обучението
на ученика в самооценяване, за целите на което в
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нашата система е вградено ученическо портфолио с
инструменти за читателска самооценка.

Урокът по литература
Процесът на формиране на читателските компетентности на ученика се планира в рамките на всяко пътешествие чрез подредбата на типовете уроци,
указани в читанката с червена и синя сигнална лента.
Червената лента на страницата показва на ученика,
че му предстои да научи нещо ново за литературата и
четенето, а синята лента за него означава трениране
на уменията за пътешествие с четене.
В блока със задължителни теми и урочни единици уроците по литература и извънкласно четене се
представят в реда, заложен в годишното тематично
разпределение. Освен контролно-оценъчните уроци
за диагностика на постиженията, в система са представени трите основни типа урок: за нови знания,
затвърдяване и обобщение (според терминологията
на учебната програма). В рамките на компетентностния подход те се разкриват като уроци за овладяване на нови практически действия с текста и книгата
(компетенции) и за усъвършенстване на компетентности – затвърдяване на нови начини за комуникация
и обобщаване на читателски опит. В урока за овладяване на нови знания и умения за четене ученикът
решава читателски и познавателни задачи в отговор
на въпроса как се чете това; в урока за затвърдяване и усъвършенстване – как да го правя по-добре; в
урока за обобщение – как да бъда по-добър читател.
Тъй като тук няма възможност да коментираме нашето разбиране за литературните уроци като уроци
за формиране и развитие на литературни и читателски компетентности, ще се ограничим с разглеждане
на урока за обобщение. Спираме се на него по две
причини: Чрез него добре може да се илюстрира приложението на компетентностния подход за целите на
литературното обучение, а предварителното и подробно изясняване на структурата му, снема необходимостта от отделен коментар на всеки такъв урок в
края на трите модула.
В перспективата на компетентностния подход,
който осъществява комуникативната ориентация на
литературното обучение на дейностна урокът за обобщение еволюира в урок за обобщение и рефлексия
на познавателния 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, докато
играем, учим и общуваме като читатели…“ Затова в
читанката и в учебната тетрадка темите се композират в две рубрики: Какво знам, мога и ценя (обичам) в четенето (в учебната тетрадка); Да общуваме като читатели за онова, което научихме (в
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читанката). Чрез задачите и дейностите, предложени
в тях, ученикът задълбочава и интегрира компетентностите, които е усвоил в рамките на учебната години
(при годишния преговор), учебния раздел или по-обща тема от раздела, систематизира наученото (знания, умения, отношения) и рефлексира литературния, читателския и познавателния си опит в процеса
на неговото прилагане. Очакван резултат от урока е
по-добрата интеграция на читателския опит и на Азобраза на читателя, обобщаване и „огъвкавяване“ на
стратегиите за четене и учене, самооценяване и повишаване на мотивацията и готовността за пренос на
компетентностите в самостоятелното четене.
В трите модула на читанката и тетрадката са планирани 3 обобщителни уроци (годишният преговор е
заложен след четвъртия модул). Във всеки от модулите структурата включва 4 компонента, осигурени с
4 блока игроподобни задачи. Тематичната рубрика от
учебната тетрадка Какво знам, мога и ценя в четенето съдържа учебния материал за първите два блока
задачи: Питаници в Облака на въпросите и Детективи по следите на прочетеното. (Намиращата се
пак там страница от читателския дневник следва да се
попълва от учениците преди урока, а учителят преценява в кой момент от урока тя да се обсъди). Задачите от другите два блока се включват в тематичната
рубрика на читанката: Да общуваме като читатели
за онова, което научихме. Систематизацията и обобщението се организират като етап от работата по
проекти: първо се работи върху колективния проект:
Златни книги на (класа) детството, а после по индивидуалния проект Моето читателско портфолио.
Урокът следва да започне в учебната тетрадка ите
на, а структурният модел на урока е разгърнат последователно в четири блока блока представен последов
последователност от 4 компонента и инвариантна и
му на се определя от четири блока с игроподобни задачи със свое име, решавани в установена последователно, а именно:
А) Питаници в Облака на въпросите (примерна
страница е дадена по-горе, преди описанието на методите.) Играта е за развитие на интерпретативни
– литературни и комуникативни, компетентности чрез
читателско обсъждане по теми от изучавани произведения. Въпросите имат дискусионен характер и 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. Например в края на първото пътешествие
се дискутират въпросите: За кого какво е училището?
Трябва ли да се страхува мишката от книжката? Кой
е най-скъпоценният плод? Кой не трябва да яде? За
какво ни помагат приказките? На какво ни учат басните? Кое е по-важни – да си красив или да си добър?
Играта на питаници в другите уроци за обобщение ще
отразява проблематиката, свързана с тематично-целевота доминанта на следващите модули.

Междучитателската дискусия се организира в няколко етапа. Децата първо прочитат въпросите (записани в облачета за мислене) и отбелязват на кои от
тях могат да отговорят самостоятелно, после пишат
отговора на въпрос по свой избор. 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; заедно
обсъждат значими проблеми от прочетените произведения, спорят по въпроси, за които имат различни
мнение. За читателя тези дискусии са полезни в два
плана: тренират се уменията да се разбира и размишлява над прочетеното (като се конкретизира, обобщава, дава пример, анализира, сравнява, оценява); стимулира се интересът към литературата и четенето;
ученикът осъзнава връзката на четеното с живота и
разбира по-добре не само смисъла на прочетеното,
а и смисъла на самото четенето. От друга страна, по
броя отметнати въпроси ученикът може да съпостави
с останалите своята осведоменост, да провери дали
и какви следи е оставило четенето в опита му. А при
споделянето и обсъждането, всеки може да компенсира или да обогати разбирането си за прочетеното.
Така общуването между читатели продължава и задълбочава диалога на читателя с автор.
Играта може да има и съревнователен формат, ако
се играе по групи. След като са попълнят индивидуалните работни листове, децата се събират по групи,
за да обменят решения и всеки да стане готов да отговаря на всички въпроси. После се разиграват междугрупови питаници. Въпросите предварително са изписани на гърба на картончета с 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 друга група, който
да му отговори. Групите се изреждат до изчерпване
на въпросите. Накрая се отчита груповият резултат
(общият брой точки, събран от групата) и приносът
на всеки за груповия успех.
Б) Детективи по следите на прочетеното е
игра, чрез която се систематизират литературни знания и опит и едновременно с това се развива компетентност за учене. Още в читанката за 1. клас децата
са играли на Детективи, когато са търсили разлики
и прилики между илюстрация и текст или между два
текста и две илюстрации. В този вариант играта е за
наблюдение, сравнение, анализ, синтез. Във 2. клас
играта се развива в ново посока – в обобщителните уроци децата „откриват“ как детективите правят
своите изследвания: в ролята на детективите те трябва да определят вида на задачата и начина на решаването Ӝ. Стъпките към това откритие са направени
в хода на пътешествието по модула на читанката, а
в Страничките на читателя в края на всеки модул от
тетрадката по четене, те се обобщават:

1. Обобщаващият въпрос от заглавието на темата: Какво знам, мога и ценя в четенето, се разделя
на „малки“ въпроси към всяко действие: знам или не
знам, мога или не мога, харесвам или не харесвам.
При решаване на всяка учебна задача, детективите
прочитат условията Ӝ и си задават подходящ „малък“
въпрос. Например: „Мога или не мога да възстановя
реда на действията“, т.е. по „детективски“ да направя
възстановка на събитията.
2. Ако задачата е да се определи на кой герой са
думите и детето разпознава героя сред други герои
или директно го назовава, решаваната задача е за знание. Детективът трябва да каже: „знам“, и да изрече
отговора. Задачите за знание се решават по памет,
знанието трябва да възпроизведе. Ако ученикът избере опцията „не знам“, тогава търси начин, с който
„не знам“ да се превърне в „знам“: намира в читанката текста с този герой, в текста намира фрагмента с
думите на героя и „узнава“.
3. При практическите задачи от типа: „мога –
не мога“ се изисква детето да извърши определено
действие, за да намери решението. Например, да
свърже героя с качествата му. Детективът казва „мога
да реша задачата“, след като е прочел условията или
след като е дал решението. Водещ тук е анализът,
детективът върви по следите на анализа, но прави и
връзки, т.е. синтез на информацията. Ако не е сигурен в решението: „не мога да реша случая“, отново се
обръща към текста по гореописания начин или пък си
намира помощник – „свидетел“, от който да разбере
как се прави това.
4. Задачите от тип „харесвам – не харесвам“ са за
мнение и оценка. Например: Кой е любимият ти герой
или на кого не би искал да приличаш, кого би избрал
за приятел. Когато задачата се поставя с допълнително условие-въпрос на детектива: „А мога ли да обясня
защо?“, тя изисква и аргументация, синтез на информация и правене на обобщения. Ако пък детективът
реши, че не харесва даден герой, той трябва да направи „разследване“ дали и защо другите го харесват.
В хода на играта децата се връщат към прочетеното и потвърждават или променят разбирането си
за него, учат се да работят с информация, прилагат
и систематизират знания, осъзнават и обобщават начини на действие при решаване на съответния тип
задача. Задачите могат да се решават индивидуално
или по двойки, а резултатите да се оценяват взаимно.
След намиране на решенията, се провежда Съвет на
детективите, т.е. колективно обсъждане на решенията
и излъчване на Детектив на деня.
Следващите два блока задачи се разполагат на заключителната страницата на всеки модул в читанката Да общуваме като читатели за наученото и
включват материал за обобщение чрез проектноориентирано учене.
В. Разработка на групов проект „Златните
книги“ на децата от класа (или на детството) е про113

дължение на дейността в работилничката за книжки
от рубриката в е-читанката „Книжка прочети, книжка
направи“. В урока децата обобщават постигнатото на
всеки етап от инициативата за събиране на „джобна“
библиотека „Да съберем най-интересните текстове от
читанката в библиотечка с любими книжки“. С нея се
мотивира дейността за съставяне на „златни книжки“
сборници, в рамките на която се решават и задачите
на урока. Процесът се разгръща в три стъпки:
1. 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 може да включите в отделните книжки. Добавете към всяка книжка заглавия
на любими текстове от читанката за 1. клас или
от самостоятелно прочетени книги. Първо всеки
ученик индивидуално съставя свой 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, а
най-интересна идея за илюстрация). Групите сравняват проектите си и определят група-водач.
2. Децата избират от трите проекта най-интересните текстове, оформят проект за нов сборник –
златна книжка на групата и се подготвя да я презентират (зад. 2, 3) пред класа по план: описват корицата – заглавие и илюстрация, вид издание (сборник),
изреждат заглавията от съдържанието, коментират
вида на текстовете и какво може да се прави с тяхна помощ: кои от тях могат да се разказват или се
четат по роли, да се рецитират или играят на сцена,
с четенето на кои могат да разплачат ураган или да
вдъхнат смелостта, да подобрят настроението или да
удивят. Подготвят и златни думи за влагане в Раклата на мъдростта: „крилати“ мисли и добри пожелания, важни въпроси добри думи за всеки ден, имена
на най-любими герои и любими заглавия, добри примери и мъдри съвети.
3. Групите изслушват представянето на проектите, сравняват списъците със заглавия за златните книжки и отделят повтарящите се заглавия, избраните от всички. С тях оформят сборник Златна
книжка на класа и допълват раклата на мъдростта
с вълшебни „словесни жълтички“. Оценяването е
проектно, според приноса на участника за създаване
на общия продукт. Всяко дете може да оцени своето участие, но също и да получи оценка от групата
по критериите (във 2. клас за участие): (не)проявил
лична отговорност в работата, (не)участвал активно
при подбор на съдържание, оформление на корица,
илюстриране, презантиране, изпълнение на индиви114

дуални 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.
Г. Разработка на индивидуален проект „Моето читателско портфолио“ Материал за работа
по проекта осигуряват Страничките на читателя
в читанката и в учебната тетрадка. Те предоставят
инструменти за оценяване, самооценяване, проследяване на напредъка в четенето и ученето: карта за
самооценяване на уменията, карта на пътешествието,
анкетни листове за рефлексия на читателски опит и
пр. Проектът осигурява рамка, в която ученикът, пътешествайки с четене, рефлексира опита си в отговор
на въпросите: Какъв читател съм аз? (Ученикът наблюдава и описва себе си като читател: какво чета,
колко често чета, защо чета?) Каква е моята история
на читател? (Ученикът разказва своята биография на
читател.) Какви са моите успехи в четенето? (моите
достижения) Добре ли чета: като другите, по-добре
от другите, по-зле от другите? Какво знам, мога и
ценя в четенето? (Рефлексира своя читателски опит.)
Кои читатели от класа приличат на мен, а на кого искам да приличам аз? С кого искам да споделя написаното в моя читателски дневник (последна страничка
в модула) и т.н. Така всяко ново пътешествие на читателя започва със самооценка по картата с уменията
и планиране на своя път и своите цели, в края на пътешествието той оценява постигнатото и набелязва
нови цели.

Методически постановки
и идеи за разработки
на уроците по литература
и по извънкласно четене
При планирането на обучението по литература в
разработената от нас система за ранно приобщаване
към литературата и формиране на читателската грамотност учителят следва да контролира и координира
два потока дейности и три източника на ресурси за
формиране на ученика като читател. И двата потока
дейности се определят от предметно-съдържателните
линии на програмата и се реализират чрез урочни и
извънурочни форми, чрез връзката на формалното с
неформалното и самостоятелното четене и учене. Ресурсите, определящи параметрите на образователна
среда, са хартиени, електронни и човешки. Към тях
спадат читанката – хартиена и електронна, тетрадката
по четене, книгата за учителя, в която са приложени
работни листове и за допълнителна работа. Задача
на учителя е да мобилизира и необходимия човешки

ресурси, в т.ч. учители партньори и родителите като
партньори.
В проекта за годишно разпределение обект на планиране е първият поток със задължителните урочни
дейности и видове уроци. В примерното разпределение те са представени хронологично, а в книгата за
учителя са групирани с оглед спецификата на обучението по класно и по извънкласно четене. От една
страна, това се обуславя от препоръчителното съотношение между уроците за нови знания (46%), за затвърдяване и обобщение (45%), и за диагностика (2%).
Програмата разписва това процентно разпределение
спрямо уроците по литературно четене, от което се
подразбира, че новите понятия, умения и компетентности се формират и оценяват целенасочено именно
чрез уроците по литература. А делът на уроците по
извънкласно четене (7%) е определен спрямо общия
хорариум, което замъглява статуса на този урок в
процеса на обучението на читателя. Неговата структура и приносът му за постигане на очакваните резултати от обучението във 2. клас не са установени.
От друга страна, урокът по извънкласно четене
има ключова роля за формирането на малкия ученик
като читател, тъй като осигурява интеграцията на предметните компетентности в целостта на читателската
дейност. Именно тя, а не книгата сама по себе си, е
предмет на обучението по извънкласно четене, т.е. по
самостоятелно четене. Затова в методиката структурата на този урок се определя с оглед установените
закономерности във формиране на правилен тип читателска дейност. На тази основа той се определя като
комбиниран урок, а в състава му се включват три основни компонента, съотносими с компонентите и на
читателската дейност: а) запознаване с нови книги от
достъпния кръг за четене; б) четене на литературни
произведения според правилата за работа с книгата;
в) усвояване на способи и правила за самостоятелно
ориентиране в книгите чрез взаимодействие с книжна
среда. С тях са свързани и основните задачи на урока:
разширяване на читателския кръгозор, стимулиране
на читателската активност и самостоятелност, овладяване и използване на книгата за практикуване на
правилен тип читателска дейност и постигане на поставените цели. От една страна, чрез този урок ученикът развива своя читателски опит, като интегрира
в него новопридобити компетентности, в т.ч. знания
за книгата (корица, страница, текст, илюстрация, заглавие на книга) и умения за работа с текст и книга,
и чрез тях усъвършенства читателската си практика и
читателската си самостоятелност.
Урокът осигурява среда за тренинг, за прилагане
на читателския опит и за решаване на читателски задачи, което по дефиниция го прави за формиране на
компетентности. Затова показателят за формирана
читателска дейност е читателската самостоятелност,
която се проявява в наличието у читателя на мотив
(интерес, потребност, отношение) за обръщане към

книгите и на способност (система от знания, умения,
навици) да реализира своите подбуди в съответствие
с обществената и личностна необходимост.
Според нас именно това е основата, осигуряваща
приобщаване към литературата и непрекъснатост на
литературното развитие, както и формирането на четенето като ключова компетентност в базовата грамотност на ученика. Създава я единният интегриран
подход към овладяване на читателската дейност в сферата на литературата и на извънкласното четене. Едновременно с това развитието на читателската дейност и
самостоятелност във 2. клас се планира с оглед прилагането на компетентностите, усвоявани в обучението
по литература (т.нар. класно четене), в обучението по
извънкласно четене. За да откроим ролята на уроците
в тази динамика на процеса, представяме методическите проекти за провеждането им в подсистемите на:
а) класното четене по литература и
б) извънкласното обучение по самостоятелно
четене.
Във връзка с концепцията за свободното и продължаващо четене на детето в двата блока уроци се
предлагат идеи, възможности и ресурси за стимулиране на активността и в подкрепа на извънурочното
самостоятелно четене, както и на семейното четене.
Благодарение на тях могат да се планират и осъществяват дейностите от т.нар. втори поток за взаимодействие с факторите на социокултурната среда и
прилагане на четенето в живота на детето.
В читанката за 1. клас инструментариумът за този
втори поток дейности за неформално с самостоятелно
учене и четене, се разгръщаше в учебника и учебната
тетрадка с текстове и задачи, предназначени за организация на домашното четене. Той създаваше условия за
разширяване на образователната среда чрез включване на домашната библиотека и участие на родителите
като читатели партньори с цел осигуряване на допълнителни стимули, време, място и средства за четене.
Инструментариумът в учебния комплект за 2. клас е
подчинен на нов приориетет – създаването на читателска общност в класната стая и съответна на него промяна в профила на домашното четене. В контекста на
споделеното разбиране, че четящото общество израства от четящи ученици в четяща класна стая на четящо
училище, предвиждаме възможности за решаване на
тази задача с методическа работа в три направления:
1) Насърчаване на взаимодействието и обмена
на опит между децата като читатели и участници в
читателски групи, наставничество и лидерство в четенето, съвместни читателски иницитиви и проекти
на класа. Водещ тук е принципът „Читател се ражда
сред читатели“.
Ръководството на неформалното обучение в това
направление се осигурява чрез инструментариум за
проектобазирано учене и четене. В читанката и в
електронната платформа са заложени средства за разработка на следните класни и индивидуални проекти:
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Малкото голямо четене в класната стая. Децата четат, оценяват и класират прочетените произведения от читанката и препоръчаните книжки, за да
определят любимите книги на класа в края на всяко
пътешествие от съответния модул. Резултатите се
отчитат в обобщителните уроци, съставят се класна
карта на пътешествието и каталог за е-библиотека.
Раклата на мъдростта. Пътешествениците с четене събират сувенири от книжен свят под формата
на мъдри мисли и запомнящи се изречения от всичко
прочетене. В заключителните компоненти на уроците
за литературно четене или за самостоятелно четене
учителят напомня на всеки да запише цитати от текстове или размисли върху прочетенето, значими за
него и да ги постави в класната ракла на мъдростта
(декорирана картонена кутия).
Книжен театър е проект, в който се подготвят и
реализират празници на четенето и ваканционни програми за четене. Идеята за него е взета от текста Листец и Буквица, откъс от произведението на Н. Носов
„Незнайко в Слънчевия град“. В рамките на проекта
се планират и осъществят дейности за насърчаване
на четенето и се разработват програми за празнично
или ваканционно четене в училище и у дома (изложби
с книжки в клас или в училище, маратонски четения
с участие на деца от различни класове, викторини,
игри…).
Дневник на пътешественика. Воденето на дневника е индивидуален проект, в който децата периодично попълват оценъчни карти за читателските умения,
практикувани в поредното пътешествие, оформят
странички от читателския дневник за индивидуално
избрани любими текстове, книги и герои и съставят
индивидулни карти на пътешественика, в които отразяват заглавията на текстове и книжки, които искат
отново да прочетат.
Джобна библиотека. Рубриката в е-читанката
„Книжка прочети – книжка направи“. Към повечето
теми от е-читанката се предлага възможност за адаптиране на произведенията от хартиената читанка в
нов формат, който позволява на децата „да вземат
книжка със себе си“. В е-читанката функционира работилничка за самоделни книжки, които всяко дете
може да изработи, като разпечата предложения макет на книжка и следвайки инструкцията в обучаващото видео, да дооформи корицата и страниците с
текст и илюстрация. Мини-книжката може да бъде
отнесена у дома, да бъде прочетена отново в семейството или където и когато детето пожелае. В дома
си детето може да създаде своя мини-библиотека с
книжките.
2) Осигуряване на динамична книжна среда
чрез превръщане на класната стая в своебразен медиен център, развиващ и поддържащ в мрежа библиотеките на класа (в т.ч. електронната), училището и
дома. Водещ е принципът „Книги + достъп + избор
= читатели“.
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Работата в това направления изисква партньорско участие на родителите, учителите от училището и библиотекарите от училищната или кварталната библиотека. На първо място обаче е важно да се
постигне съгласие между учителите и родителите за
осъществяване на следните общи решения:
● Преосмисляне на традиционните училищно-родителски практики да се подаряват книги на класа за началото и края на учебната година или по
повод на училищни празници. Вместо еднакви
книги, децата могат да получат различни книги
(по няколко екземпляра от 3 или 4 книги), които да могат да обменят помежду си. Желателно
е това да бъдат книги с произведения, предвидени за извънкласно четене или такива, които са
подходящи за самостоятелно детско четене. При
това за различните класове книгите също могат
да бъдат различни. Тогава и класовете могат да
обменят книги за четене, което ще компенсира
липсата на достатъчно екземпляри от книгите в
училищните библиотеки. Така ще се гарантира
на децата достъпа до книги в клас и в урока по
извънкласно. Разбира се, обновяването на училищната библиотека с нови книги в достатъчен
брой екземпляри също е важно.
● Да се създадат условия за постоянен книгооборот
между класната и домашните библиотеки с осъществяване на следните инициативи и проекти:
„Гостуващи книги“. Всяка седмица деца носят
книга от домашната библиотека и я доверяват за четене на читатели от класа. Донеслите книгата стават
нейни рицари, които следят кой как чете и навреме ли
връща или предава книгата на други читатели.
Пътуващи книги или съндъчета с книги. Пътуващи стават книгите, които се даряват по лична инициатива на децата за общо ползване между класовете
в училище. Децата стават застъпниици на книгите,
пуснати на свобода, и поддръжници на буккросинг
движението. В клас или пред класната стая може да
се постави къщичка на свободните книги, в която всеки „външен“ читател да намира нова за него книга, за
да я прочете и предаде нататък. Сандъчетата с книги
съответно се съставят, заявяват и пътуват между класовете или между училищната библиотека и класната
стая.
● Да се работи с е-учебниците по начин, който моделира работа с е-библиотеки. За целта учителят
може да демонстрира търсене на читанката сред
други е-учебници и интерактивното търсене в
е-читанката чрез съответна навигация. Желателно е да се изгради е-страница на читателския
клас с е-библиотека за четене. За да се стимулира чувството за читателска общност, децата могат да се включат и в кампанията Забавното четене на българския детски портал Az-deteto.bg,
където целогодишно да водят свои електронни
читателски дневници, за да участват в състеза-

нието за най-четящ клас, най-четящо училище и
най-четящ град.
3) Подкрепа за развитието на малкия читател
в среди за неформално учене и в ролите на посланик
на четенето и популяризатор на книжната култура
извън училището. Водещ е принципът „Читателят се
учи от що му се случи и като учи другите“.
В рамките на това направление следва да се търси
промяната в профила на домашното и на извънурочното четене. При допълнителното домашно четене в
1. клас водеща роля се отреждаше на родителя. Във 2.
клас, когато децата вече имат читателски опит, ролите
следва да се разменят. Родителят остава инициатор на
съвместно четене, но се оставя да бъде воден и „учен“
от детето читател. Целта е положителните преживявания, свързани с четенето у дома, да се гарантират,
като детето чете на родителя вече прочетеното от него
в училище. Част от това удоволствие за самото него е
да „изпита“ възрастния, като му поставя задачите от
читанката и му помага да ги реши. Детето става учител по четене на по-възрастните читатели.

Тези роли са лесно осъществими особено при използването на новите информационни и комуникационни технологи в повкрепа на четенето. Дигиталното поколение деца владеят новите инструменти, а
родителите ще могат дискретно да осъществяват своя
контрол върху ползването на интернет и компютъра
за продължаващо учене и четене в е-среда.
Другата важна промяна е свързана с насърчаване
на читателски практики в семейството в контекста на
национални, регионални и локални иницативи за подкрепа на книгата и четенето. С тази цел в читанката се
предлага своеобразна програма за занимания с четене по метода на читателския календар. Той е заложен
в системата от уроци по извънкласно четене и трасира връзката на четенето с живота на детето. За целта
уроците тематично се свързват със значими културни събития, отбелязвани чрез четенето на книги. Съучастието в тях е форма за развитие на развитието
на читателя чрез взаимодействие с културната среда.

Връзки между урочните теми и значими събития в обществения живот
№

Теми на уроците по извънкласно четене

Контекст за практикуване на четенето

1.

Пътешествай с четене. Дървена сабя. Морис
Карем

Световен ден на усмивката. Отбелязва се всеки
първи петък на октомври.

2.

Светът на малките създания. Детска
енциклопедия

Ден на грамотността*

3.

Листата на брезата. Леда Милева

1 ноември – Ден на народните будители

4.

Патиланско училище. Ран Босилек

13 ноември – Световен ден на добротата

5.

Небивалици. Доналд Бисет

7 – 11 декември – Националната седмица на
четенето

6.

Празничен календар: Коледа

Бъдни вечер и Рождество Христово

7.

Пипи Дългото чорапче. Астрид Линдгрен

11 януари – Световен Ден на думата
„Благодаря“

8.

Весели приказки на народите. Сборник

21 февруари – Международен ден на майчиния
език

9.

На какво ни учат басните. Сборник

3 март – Национален празник

10.

Приключенията на мотовете. Радостина
Николова

20 март – Международин ден на щастието

11.

Бъди ми приятел! Юлия Спиридонова

Ден на приятелството*

12.

Синя приказка. Вергиния Генова

2 април – Международен ден на детската книга
и изкуствата за деца

13.

Златното яйце. Светослав Минков

Великден

14.

Мисията на Черешко. Питър Олейноне

23 април – Световен ден на книгата
1 май – Ден на труда
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№

Теми на уроците по извънкласно четене

15.

Пинокио продава буквара, за да отиде да види
кукления театър

24 май – Ден на българската просвета и култура

16.

Вълкът, който искал да обиколи света, Ориан
Лалман

1 юни – Ден на детето

* Извън училищния читателски календар остават
два специални празника, които заслужават да бъдат
отбелязани: 8 септември – Ден на грамотността, и 9
юни – Международен ден на приятелството. Нашето
предложение е те да се включат в читателския календар, като се отбелязват при подходящ повод или в
ден, избран по инициатива на децата. Провеждането
на Ден на грамотността може да стане през месец октомври, когато входящата диагностика е приключила
и е време за поставяне на лични цели в тази посока.
Денят на приятелството може да се избере според темите, които уроците по извънкласно четене предлагат за обсъждане.
Децата могат да работят по всички или по избрани
от тях проекти, а учителят преценява кога да стартира всеки проект и как да подпомага осъществяването
му. Съгласуването на тези дейности с програмите на
културните институции и техните мероприятия (инициативи като зелени библиотеки, салони на книгата
и читални на открито, ваканционни програми и пр.
също са от полза. За представянето на продуктите и
проектно оценяване на постиженията в тези активности е отреден един от последните уроци в годишното разпределение.

118

Контекст за практикуване на четенето

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ВТОРИ КЛАС

Училище

Град

Утвърждавам:
Директор (име, фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (Раздел: Литературно обучение)
ЗА 2. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА

годишен хорариум – 112 часа

/

учебни седмици – 32

г.

седмичен хорариум – 3,5 часа

Уроци за нови знания (46%)

НЗ

48 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и обобщение (45%)

ЗЗ

46 часа

Уроци по извънкласно четене (7%)

ИЧ

16 часа

Д

3 часа

Уроци за диагностика на входно, междинно и изходно ниво (2%)
Общо

112 часа

Изготвил:
(име, фамилия)
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№
Тема на урочна
по
единица
ред
(1)
(2)
(3)
Модул 1. Чета, уча и играя
ІХ
1 Какво обичам, Мария
1
Донева
Първият учебен ден. Б.
Ганчев
№
седмица
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Вид
на
урок
(4)

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия

(5)

(6)

ЗЗ

Чете с разбиране художествен текст,
задава въпроси и отговаря на въпроси по
съдържанието.
Развиват се умения за учене: интерпретира
текст, открива връзката между заглавие и текст

2

За кого какво е
училището, Петя
Кокудева

ЗЗ

Задава и отговаря на въпроси, свързва заглавие
и съдържание на текста; Чете с разбиране
стихотворение и гатанка. Познава литературни
и фолклорни произведения, посветени на
знанието
Умения за учене: работа с учебник

3

Цяла Дъбова
библиотека, Мая
Дългъчева

ЗЗ

• Ориентира се в съдържанието
на литературното произведение;
• Разпознава приказка;
• Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано произведение
Ориентира се в оформлението на книгата;
Развиват се умения за учене и самооценяване

4

Сивата мишка, Леда
Милева
Мишка, ама друга! Петя
Александрова

НЗ

Прави разлики при четене на текст от хартиена Четене от
страница и дисплей;
дисплей и от
Съпоставя две литературни произведения;
хартия
Разграничава пряко от непряко общуване
Развива дигиталната компетентност и умения за
учене;
Дава примери за общуване чрез различни
средства, включително електронни.

5

Страшният звяр, Лев
Толстой

НЗ

6

Входяща диагностика

Отговаря на въпроси по съдържанието и
доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното произведение;
Прави връзка между заглавието и съдържанието
на текста
Разпознава приказка;
Ориентира се в случката в изучаваното
произведение;
Развиват се комуникативната компетентност и
умения за учене
Вх. Д Разпознава приказка, разказ, стихотворение,
гатанка; Чете правилно и с разбиране малки по
обем художествени текстове;
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано литературно и фолклорно
произведение Разбира значението на непознати
думи в контекста на изучаваното литературно
произведение; Ориентира се в съдържанието на
изучаваното литературно произведение.

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Учениците се ориентират в новата читанка, четат и разглеждат елементите
на учебната книга, ориентират се за значението на пиктограмите в апарата
на учебника; Прогнозират съдържание по заглавие
и илюстрации Четат с разбиране стихотворения за първия учебен ден.
Работят по проектна задача: създават Раклата на мъдростта с добри
въпроси и крилати мисли; Осмислят и рефлексират дейността с текста чрез
съставяне на „пътечка на четенето“.
Ориентират се оформлението на книга и в съдържанието на прочетеното,
като съотнасят заглавие и илюстрация, отговорят на въпрос от заглавието
с информация от текста; Участват в обсъждане по темата защо е важно
ученето, каква е ползата от образованието, какво би станало, ако само
играем;
Съставят кратки описания на предмет по илюстрация към текст.
Ориентират се в електронната библиотека на компютъра и сравнява
хартиената с електронната читанка
Четат с разбиране приказка и отговарят на въпроси по съдържанието на
текста; . Откриват връзката между текста и неговото заглавие; Ориентират
се в ситуацията на четене, като споделят и обсъждат своята читателска
анкета с другите читатели.
Сравняват и подреждат книжки в читателски кът или класна библиотека.
Самооценяват ученето си, като прилагат инструмент за самооценка:
Светофарът на ученето

Текущо оценяване
Устна проверка

Текущо оценяване
Формиращо оценяване
Самооценяване със Стълбицата
на четенето.

Формиращо оценяване; Анкета
за проучване на читателския
опит
Текущо оценяване по задачи
устна проверка и писмен тест
Самооценяване със Светофар
на ученето

Съпоставят стихотворения близки по тема и герои; Откриват връзката
между текста и неговото заглавие; Проучват електронна библиотека
на компютъра; Съпоставят и различават хартиена и електронна книга,
книжната и електронната библиотека, четат от екран и хартия; Правят
кратко описание на предмет по илюстрация. Разграничават пряко от
непряко общуване. Дават примери за общуване чрез различни средства,
включително електронни;. Изработват самоделна книжка в електронна
среда (в Работилницата за книжки на Мишока Е), разпечатват а на хартия.
Обсъждат хигиена на учене и работа с компютър, правила за безопасно
поведение в интернет
Четат самостоятелно с разбиране, правят самопроверка на разбирането
чрез на техники за самоконтрол и самооценка; Правят кратко описание на
наблюдаван предмет н отговорят на въпроси по съдържанието на текста;
Правят връзка между заглавието и съдържанието на текста с помощта на
Облак на въпросите, самооценяват четенето си с Личицата на читателя,
самооценяват ученето със Светофарът на ученето; Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация по въпросите: Кой говори? На кого? За
какво? Защо? Кога? Как? Къде?
Четат за измерване скоростта на четене.

Текущо оценяване по задачи
• устна проверка
• изразително четене на
стихотворение
Формиращо оценяване

Ориентират се в тематичната рубрика на учебния комплект: Какво знам,
мога и обичам в четенето и в Страничкaта за проверка и самопроверка,
в учебната тетрадка по четене; Решават теста в рамките на 1 учебен час
и прилагат модел за самооценяване с инструмента за самооценяване
Личицата на читателя

Писмена проверка: Тест за
четене с разбиране
Формиращо оценяване с
инструмента за самооценка
Личицата на читателя

• Текущо оценяване
по задачи:
устна и писмена проверка
Формиращо оценяване на
четенето и на ученето
Оценяване на четивна техника
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№
седмица
(1)

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
7 Дървена сабя, Морис
Карем
Гатанка за книгата, Г.
Струмски

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
ИЧ Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации).. Споделя
впечатления от изучавани или неизучавани
цялостни произведения.
Чете с разбиране кратки литературни
произведения, посветени на детската игра и
учене;

Нови понятия
(6)

Развива се културна компетентност и умения за
творческо изразяване
Х

8

Компютърен
специалист
Б. Банков

НЗ

• Разбира значението на непознати думи в
контекста на изучаваното произведение;
Открива героите и си ориентира в случката в
изучаваното произведение;
Разграничава пряко от непряко общуване.
Дава примери за общуване с електронни
средства; Развиват се дигитална компетентност:
и умения за учене

9

Ех, че е весело! Асен
Босев

НЗ

Открива повторението (и изброяването) като
изразно средство в конкретно
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на училищния живот и игрите;
Разпознава стихотворение, различава
стихотворна от нестихотворна реч;
Изразява емоционално-оценъчно отношение;
Развиват се културна компетентност, умения за
учене и творческо изразяване

10

Пожарникарските
кучета, Лев Толстой

ЗЗ

Разпознава разказ.
Ориентира се в съдържанието на прочетеното;
Отговаря кратко на въпроси по изучавани
произведения Преразказва кратко прочетеното.
Развива се дигитална компетентност

11

И косът помага,
Народна приказка

НЗ

12

И косът помага,
Народна приказка

ЗЗ

Дава идеи за разпределяне на ролите и за
поведението на героите при сценичното
представяне на изучавано произведение ;
Употребява уместно езикови и неезикови
средства за общуване
Развиват се комуникативна и културна
компетентност, умения за творческо изразяване
Чете правилно и с подходяща интонация
произведения на различни култури

13

Четене на
нехудожествен текст:
Светът на малките
създания

ИЧ

3

4
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Чете кратки текстове от детски списания
и енциклопедии, достъпна информация от
интернет. Ориентира се в оформлението на
книгата (корици, страници, илюстрации)..
книгата, заглавие на книга
Ориентира се в съдържанието на прочетеното;
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на произведението

Повторение

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Обсъждат читателските си практики през лятната ваканция, споделят
впечатления от самостоятелно прочетеното, факти от читателската
си биография, читателски предпочитания и читателски постижения,
самооценяват се; При четене на стихотворение се ориентират в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Взаимодействат с книжна среда, ориентират се в
съдържанието
с четене-разглеждане на книги, сравняват и подреждат книжки в читателски
кът или класна библиотека, разглеждат самоделни книжки; Планират
ново пътешествие с четене по читанката за 2 клас и в учебната тетрадка,
съставят Карта на пътешественика
Четат с прогнозиране и разбиране, като свързват заглавието със
съдържанието на текста и прилагат стратегия за разбиране значението на
непознатите думи в контекста; Правят справка с речник, в т.ч. електронен;
Откриват литературните герои и се ориентират в образите им; Ориентират
се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?). Ориентират се в четенето и писането с
електронни средства за комуникация Осмислят ролите при общуващите –
говорител и слушател; пишещ и четящ Използват електронни източници на
информация електронни средства за комуникация.

(8)
• Читателска анкета
• Тест за проверка и оценка на
четенето
• Формиращо оценяване
(Портфолио)
• Решаване на практически
задачи с книгата
• самооценяване по карта с
умения за четене

Четат и откриват повторението като елемент на стихотворната форма и
средство за изразяване на емоционално-оценъчно отношение; Свързват
заглавието на текста със съдържанието му; Експериментират със
стихотворната форма и съставят куплет от стихотворението; Осмислят
връзката на литературата с другите изкуства; Четат интерактивно
за развитие на четивна техника: четене на верижка, на щафета, с
прогнозиране, с ускоряване, с допълване на думи; Формират положително
отношение към активния и здравословен начин на живот, отговорност към
здравето

Текущо оценяване
по задачи: устна проверка
писмена проверка чрез
словотворческа задача
изразително четене
и изпълнение

Четат с разбиране разказ и отговарят на въпроси за факти и сведения,
разграничава литературен от нелитературен текст. Търсят конкретна
информация в текст и правят преки изводи, разграничават информация
от измислица, верни от неверни твърдения; Подреждат последователно
разбъркани изречение и преразказват; Използват електронни средства за
информация и комуникация

Текущо оценяване
по задачи: устна проверка
писмена проверка с тестова
задача

Ориентират се в развитието на случката и коментират постъпките
на героите от изучавано произведение. Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Разграничават речта на героите от речта на разказвача
и разпределят ролите в представлението, обсъждат поведението на героите
на сцена
четат българска народна приказка правилно и с подходяща интонация;
Сътрудничат си в реализация на общ творчески проект: разпределят
ролите, подготвят се за изпълнението им, репетират, драматизират

Текущо оценяване
по задачи: устна проверка
Проектно оценяване: участие в
проект за сценично представяне
на приказка

Взаимодействат с книжна среда и избират материал за четене, подходящ
за проучвана на избрана тема; Четат текстове с предварително поставена
задача. Прилагат стратегии за обработка на информация, подчертават,
водят бележки, задават и отговарят на допълнителни въпроси;; Доказват
разбиране на въпроси по съдържанието на прочетеното; Правят
кратко описание на наблюдаван предмет, животно, растение; Споделят
впечатления от четенето на книги и материали с познавателен характер,
коментират какво са научили и запомнили, кое ги е впечатлило най-много;

Устна и писмена проверка за
текущо оценяване:
• Подборно четене в отговор на
въпрос
• Задаване и отговаряне
на въпроси
• Тестово оценяване
• Групово оценяване.

Заб.
(9)

Текущо оценяване
по задачи: устна проверка
писмена проверка с тестова
задача
Самооценяване със Светофара
на ученето

Изразително четене
и изпълнение
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№
седмица
(1)

5

6
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№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
14 Врана и лисица, Елин
Пелин

Вид
Компетентности като очаквани
на
Нови понятия
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
(6)
НЗ Ориентира се в последователността на
епизод
епизодите в изучавано литературно и фолклорно
произведение Ориентира се в случката в
изучаваното
фолклорно
Открива образите на героите в изучавано
произведение.

15

Врана и лисица

ЗЗ

16

Брезичката, Дора Габе
Дете и брезичка,
Ц.Ангелов

НЗ

17

Ах, колко е хубаво!
(Есен),
Валери Петров
Майчица,
Цв. Ангелов

НЗ

Съпоставя две литературни произведения: две
стихотворения
Разпознава стихотворна от нестихотворна реч;
Чети правилно и с подходяща интонация
изучавано литературно прроизведение;
Развиват се културна компетентности и умения
за творческо изразяване

18

Ураганът и приказките,
Радой Киров

НЗ

Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение;
Ориентира се в последователността на
епизодите
Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение
Разграничава изучавани текстове като
литературни или фолклорни произведения
Разпознава приказка;

19

Ураганът и приказките,
Радой Киров

20

Чуй, вятърчето, Мая
Дългъчева

НЗ

Разбира значението на непознати думи
в контекста на изучаваното Дава идеи за
разпределяне на ролите и за поведението
на героите при сценичното представяне на
изучавано произведение
Съпоставя две литературни произведения:
разказ и стихотворение
Прави кратко описание на наблюдаван предмет,
животно, растение

Преразказва устно малки по обем авторски
приказки; Споделя впечатления от изучавано
литературно произведение
Изразява емоционално-оценъчно отношение
и предпочитание към герой от изучавано
произведение,
Коментира постъпките на герой от изучавано
произведение;
Ориентира се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).

Литературен
герой

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Определят границите на епизода и последователността на епизодите в
текста, отговорят на въпроси по съдържанието, коментира постъпките на
героите от изучавано произведение, сравняват героите Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Изразяват емоционално-оценъчно отношение към герои
и епизоди в изучавано произведение ; Преразказват епизоди от приказката
творчески, от името на герои; коментират значението на изрази с преносна
употреба
Преразказва епизод и текст, актуализация на представата за народна и
преразказа приказка ; съчиняват продължение на приказката с нов епизод

(8)
• Текущо оценяване
по задачи: творческо
преазказване
Формиращо оценяване

Доказват разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното
литературно и фолклорно произведение. Разбират ползата от четенето,
коментират и споделят свои читателски предпочитания
Свързват заглавието със съдържанието на текста, прогнозират отношения
между герои по илюстрацията; Анализират отношенията между героите
с опора на следтекстови въпроси и формират емоционално-оценъчно
отношение, изразяват предпочитание към герой; Интерпретират смисъла
на прочетеното; Правят кратко описание на наблюдаван предмет, животно,
растение.

Читателска анкета; читателско
портфолио

Заб.
(9)

Текущо оценяване
по задачи:
• Драматизация.
Творчески преразказ и
съчинение
Разпознават разказ, открива средства за изразяване на емоционално• Текущо оценяване
оценъчно отношение и създаване на художествен образ, различават гледни по задачи: устна и писмена
точка по тема. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой
проверка
говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Съпоставят две
литературни произведения с обща тема и различен жанра.
Съпоставят две литературни произведения въз основа на съдържанието
• Текущо оценяване
и формата: откриват сходство в темата и в стихотворната реч, различават
по задачи: устна и писмена
основния емоционален тон и го предават чрез изразително четене;
проверка
съпоставят изразни средства на различните изкуства пи създаване на
художествен образ. Включват се в диалог по темата за красотата в
природата и изкуството, формират естетическо отношение Прилагат
алгоритъм за пресъздаване на словесен образ, изразяват своето отношение
чрез илюстриране;
Свързват заглавието със съдържанието на текста, прогнозират по
• Текущо оценяване
илюстрациите. Проследяват развитието на сюжета и на образите на
по задачи: устна и писмена
героите, откриват похвати за създаване на образ на литературен герой;
проверка
Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого?
Самооценяване с инструментите:
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Осмислят ролите при общуващите –
Личицата на читателя и
говорител и слушател; пишещ и четящ ; Коментират постъпките на героите Стълбицата на четенето
от изучавано произведение. Съпреживяват с преживяванията на героя и
рефлексират своя опит и път в четенето.

Текущо оценяване
по задачи: устна и писмена
проверка
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№
седмица
(1)

7

8
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№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
21 Листата на брезата,
Леда Милева

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
ИЧ Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни
произведения
Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации) книгата,
заглавие на книга
Споделя впечатления от изучавани
и неизучавани произведения.
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано произведение.
НЗ Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции;
Познава литературни и фолклорни
произведения, посветени на България, знанието,
празниците

22

Ден на будителите,
А. Жекова
Чудната врата,
Веселни Ханчев

23

Гарванът и лисицата,
Лафонтен

НЗ

24

Костенурка и заек и
Кокошката, която
снасяла златни яйца,
Езоп

НЗ

25

Автобусчето, което
се страхуваше от
тъмното, Доналд Бисет

НЗ

26

Автобусчето, което
се страхуваше от
тъмното, Доналд Бисет

ЗЗ

27

Патиланско училище,
Ран Босилек

ИЧ

28

Дървото с
пантофките, Д. Родари

НЗ

Разпознава баснята по осмиваните човешки
недостатъци и поуката, свързана с тях.
Съпоставя две литературни или фолклорни
произведения: басня и приказка
Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение.
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно и фолклорно
произведение.
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения; Разпознава баснята
по осмиваните човешки недостатъци и поуката,
свързана с тях. Съпоставя две произведения в
жанра на баснята
Свързва заглавието на текста със
съдържанието му, озаглавява текст Ориентира
се в последователността на епизодите при
развитието на действието в изучавано
произведение
Задава въпроси и отговаря на въпроси към
текста
Ориентират се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?) в структурата
на литературната приказкa – приказка в
приказката.
Развиват културна компетентност и умения за
творческо изразяване
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения Ориентира се в
оформлението на книгата (корици, страници,
илюстрации).. книгата, заглавие на книга
Разпознава приказката като литературен
текст Ориентира се в последователността на
епизодите при развитието на действието в
изучавано произведение.
Съчинява устно приказка по предложена
словесна опора: начало, аналогия,герой

Нови понятия
(6)

басня

басня

Заглавие на
книга

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Четат самостоятелно непознато произведения и споделят впечатления
от прочетеното; отговарят на въпроси за проверка на разбирането и се
самооценяват; Интерпретират прочетеното със средствата на другите
изкуства: четат изразително, четат по роли, илюстрират и коментират
илюстрации към текст; Ориентира се в комуникативноречевата ситуация
(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Правят кратко
писмено описание на наблюдаван предмет, животно, растение. Дава идеи
за разпределяне на ролите и за поведението на героите при сценичното
представяне на изучавано произведение

(8)
Текущо оценяване по задачи:
устна проверка
Тестово оценяване
Самооценяване с Личицата на
читателя

Обсъждат ролята на будителите и на будителството, запознават се с
първия българки буквар и коментират ролята на познавателната книга;
обсъждат ролята на художествената книги и четенето за развитието на
човека; съпоставят различни видове книги и начини на четене с различни
цели. Дава примери за общуване чрез различни средства, включително
електронни; Разбират и коментират ползата от четенето и ученето;
формират отношение към книгата
Съпоставят литературни произведения с обща тема и сюжет, търсят
прилики и разлики; Определят т понятието „басня“ в контекста на
практическа дейност за съпоставяне между басня и приказка в контекст,
въпроси за наблюдение и съпоставяне на повествования
Свързват тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит,
обичаи и традиции. културно изразяване; участват в групова и екипна
дейност за сценично представяне на литературно произведение

Текущо оценяване по задачи
Формиращо оценяване

Разширяват представата си за баснята чрез наблюдения върху алегорията,
ориентиране в съдържанието и формата, откриване на поуката и изказване
на моралния; Съпоставят две изучавани басни и откриват прилики и
разлики между двете литературни произведения от един и същ автор

Текущо оценяване
по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Текущо оценяване
по задачи:
Формиращо оценяване

Задават и отговарят на въпроси към заглавието с опора на текста и личния Текущо оценяване по задачи
опит. Слушат прочита на учителя и правят предположения за развитие на
Формиращо оценяване
историята. Ориентира се в последователността на епизодите и преразказват
по илюстрации; Озаглавяват текст. Ориентират се в образа на героя и
обобщават наблюденията си за литературния герой; Ориентират се в
съдържанието на книгата по нейното заглавие
Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори/разказва?
На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?) и особената структура
на литературната приказка – „приказка в приказката“ Ориентира се в
последователността на епизодите и ги пренареждат в нова версия на
приказката. Преразказват историята с опора на илюстрациите. Съчиняват
приказка наопаки и „Тъмното, което се боеше от автобусчето“ Изработват
самоделни книжки с новата приказка
Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Ориентират се в последователността
на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение; .
Дават идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите при
сценичното представяне на изучавано произведение.
Четат с разбиране на литературен текст в жанра на небивалицата;
проследяват действията на героя, задават си въпроси и отговарят на
въпроси по съдържанието Правят кратко описание на предмет, животно,
растение. Откриват връзката на заглавието със съдържанието на текста;
Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?) и водят диалог с автора

Текущо оценяване по задачи
Формиращо оценяване
Творчески задачи

Читателско портфолио
Тестово оценяване на четено с
разбиране

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Творчески задачи
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№
Вид
Тема на урочна
Компетентности като очаквани
по
на
единица
резултати от обучението
ред
урок
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
9
29 Дървото с пантофките ЗЗ Съчинява устно приказка по предложена
словесна опора: начало, аналогия,герой
30 Силата на хляба,
НЗ Свързва тематиката на изучавани произведения
Йосиф Нунев
с различни култури, бит, обичаи и традиции.
Коментира произведения на различни култури;
Ориентира се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Съпоставят две изучавани фолклорни
произведения в жанра на приказката
31 Обобщение
ЗЗ Ориентира се в оформлението на книгата и
прогнозира съдържанието по нейното заглавие;
Споделя впечатления от изучавани и
неизучавани произведения.
Отговаря на въпроси по съдържанието но
прочетеното
Задава въпроси
Проследява последователността в развитието на
епизодите
Коментира литературен герой
Разкрива значението на непознати думи в
контекста на изучавано произведение
Четат с разбиране от хартия и от екран
МОДУЛ 2. Чета, вълнувам се и обичам
10
32 Месечко ясен, Нино
НЗ Ориентира се в оформлението на книгата и
Николов
прогнозират съдържанието Ӝ по заглавие;
Ориентира се в съдържанието на литературното
произведение Познава литературни и
фолклорни произведения, посветени на
България, приятелството, знанието, празниците
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на родината
№
седмица

128

33

Де е България?, Иван
Вазов

НЗ

34

В света на
небивалиците,
Небивалици, Д. Бисет

ИЧ

35

Светулката и щурецът,
Ели Томинска

НЗ

Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение; Познава
литературни и фолклорни произведения,
посветени на България Рецитира детски
стихотворения от български автори ;
Разбира значението на непознати думи
в контекста на изучаваното произведение;
Разграничава стихотворна от нестихотворна
реч;
Ориентира се в оформлението на книгата,
Споделя впечатления от прочетеното;
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни
или фолклорни произведения; Съпоставя
литературни произведения по жанр
Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение; Разграничава
изучавани или самостоятелно прочетени
текстове като литературни или фолклорни
произведения Чете произведения от
литературата за деца, посветени на семейството

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)
(7)
Съчиняват продължение на небивалица, като прилагат похват за
съчиняване от граматиката на Джани Родари
Обсъждат тематиката на изучавани произведения, свързана с различни
култури, бит, обичаи и традиции и коментират произведения на различни
култури; Разграничават изучавани или самостоятелно прочетени
текстове като литературни или фолклорни произведения; Ориентира се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Формират положително отношение към традициите
на етносите, четат правилно и с подходяща интонация произведения на
различни култури
Общуват по теми от изучавани произведения в Облака на питаниците:
самостоятелно отговарят ключови въпроси по съдържание на прочетеното
в първия раздел на читанката, задават въпроси, самооценяват разбирането
чрез отгоор на въпроси;
Играят на Детективи по следите на прочетеното и определят вида на
учебната задачат – доказват, че разбират въпосите към съдържанието на
прочетеното по първия раздел на читанката;
Работят по проект Златни книги на детството и съставят своя джобна
библиотека със самоделни книжки, изработени в електронната читанка;
Съставят и водят читателско портфолио, обсъждат своите читателски
интереси, практики и постижения

Ориентират се в тематиката на раздела и целите не четенето чрез
четене-разглеждане; Четат с разбиране и отговарят кратко на въпроси
по съдържанието на изучавано произведение; Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?); Правят кратко описание на обект; Четат и намират
конкретна информация в текст, правят визуализации, сравняват езика на
словото с езика на рисунката; Прилагат алгоритъм за пресъздаване на
словесен образ, изразяват своето отношение чрез илюстриране

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели
(8)
Творческа задача

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Творчески задачи

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване по карта
с умения
Проектно оценяване
Тестово оценяване
Самооценяване с инструментите
на читателя

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване по карта с
уменията

Ориентират се в съдържанието на изучавано произведение, разучават
Текущо оценяване по задачи:
стихотворението наизуст по алгоритъм; Търсят връзка между текст,
Формиращо оценяване
заглавие, рими и ключови думи чрез отговор на въпроси; Четат правилно и
с подходяща интонация произведения на различни култури.
Съпоставят изучени литературни произведения, свързани с темата за
родината и формират национално самочувиствие . Чете правилно и с
подходяща интонация произведения;

Свързват заглавие на книга с жанр и име на автор; Ориентират се в
съдържанието на книгата чрез четене-разглеждане; Споделят впечатления
и отразяват впечатления в читателски дневник; Разказват епизод от любима
приказка в жанра на небивалицата; Играят на питаници в Облака на
въпросите; играят на загадки с литературен герой; илюстрират герой или
момент от небивалица
Обсъждат тематиката на произведения, свързани с обичта към
семейството, родината, природата; Споделят впечатления от прочетеното
и коментират постъпките на героите; Разпознават позицията на героя
разказвач като признак за литературно произведение; Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?).

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
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№
седмица
(1)
11

12

130

№
Вид
Тема на урочна
Компетентности като очаквани
по
на
единица
резултати от обучението
ред
урок
(2)
(3)
(4)
(5)
36 Светулката и щурецът, ЗЗ Установява сходство и различия между две
Ели Томинска
литературни и/или фолклорни произведения
Всички щурчета,
Ориентира се в случката в изучаваното
гатанка, Панчо Панчев
произведение; Отговаря кратко на въпроси по
съдържанието
37 Обичам, горо, обичам,
НЗ Открива повторението и изброяването като
Ран Босилек
изразни средства в конкретно литературно и
Гатанка за гората,
фолклорно произведение.
Л. Станчев
Открива образа на героя в литературното
произведение
Ориентира се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?)
Прави кратко описание на предмет
38

Ропотамо, Дора Габе
Гатанка за реката,
Янка Миховска

ЗЗ

Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение;
Споделя впечатления от изучавани и
самостоятелно о прочетени произведения
Установява сходство и различия между
две литературни произведения, съпоставя
художествен и нехудожествен текст с обща тема
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч

39

Къщичка под снега,
Е. Станев

НЗ

40

Къщичка под снега,
Е. Станев

ЗЗ

41

Приказка,
Е. Багряна
Гатанка за елхата

НЗ

42

Празничен календар:
Малка Коледа, Коледари
– народна песен
Как се кичи дрян, А.
Цанков,
Честитка за сурвакари,
народна песен

ИЧ

Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение; Разграничава
изучавани или самостоятелно прочетени
текстове като литературни или
фолклорни произведения Ориентира се в
последователността на епизодите
Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение.
Изразяват предпочитание към герой и епизод от
литературно произведение
Откриват ролята на повторенията като изразно
средство Преразказват епизод по избор и го
илюстрират
Открива образите на героите в изучавано
произведение
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции.
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на празниците, семейството, игрите
Дава примери за благопожелания, свързани с
празници и обичаи
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч
Познава и чете литературни и фолклорни
произведения, посветени на празниците.
Чете кратки текстове от детски списания
и енциклопедии, достъпна информация от
интернет. Ориентира се в оформлението на
книгата; Ориентира се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?)

Нови понятия
(6)

Изброяване

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Проследяват действията на героите, кое след кое се случва и преразказват
епизод от историята; Коментират постъпките на героите; преразказват
епизод; Правят кратко описание на наблюдаван предмет,

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Разпознават изброяване в литературен текст. Четат с изброителна
интонация, съпоставят стихотворение и гатанка с обща тема; Разпознават
лирическия говорител и четат диалога, влизайки в ролята на героя;
Сравняват нестихотворна и стихотворна реч, коментират римите и
словореда; Прилагат езика на музиката (темпо, ритъм, пауза…) в
изразителното четене. Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен
образ,
изразяват своето отношение чрез илюстриране; Интерпретират
произведението чрез видовете изкуства и създават по подобие
стихотворение
Обсъждат любими стихотворения, посветени на природата и
родината; Осмислят текста на стихотворението, като се ориентират в
комуникативната му структура по въпросите (Кой говори? На кого? За
какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Откриват образни думи, сравняват
словесния образ с илюстрацията и коментират изразните средства.
Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен образ, изразяват
своето отношение чрез илюстриране; Четат подборно; интерпретира
и четат изразително. Прави кратко описание на наблюдаван предмет,
животно, растение. Проявява отношение към опазване на природата, и
природосъобразно поведение
Обсъждат образ на литературен герой, като проследяват действията
и взаимоотношенията му с други герои; Разграничават епизодите в
текста и се ориентират в последователността им с опора на серия
илюстрации; Ориентира се в последователността на епизодите при
развитието на действието в изучавано произведение Ориентират се
в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).Прави кратко писмено описание на наблюдаван
предмет, животно, растение
Изразяват предпочитание към епизод; Коментират постъпките на героите;
Правят описание на обект и илюстрация по описанието; разказват
продължение с нови епизоди, като се ориентират в съдържанието по
илюстрация

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Обсъждат тематиката на изучавани произведения, свързана с различни
култури, бит, обичаи и традиции, коментират образа на героя;
Интерпретират образите в стихотворението през симмволиката на
празника; Създават текстове на поздравителна картичка; Правят кратко
описание на герой по илюстрация към текст;. Съпоставят стихотворение и
гатанка
Илюстрират образ на литературен герой, пишат писмо до Дядо Коледа,
създават на текст за поздравителни картичка за него чрез електронни
средства за комуникация.
Свързват тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит,
обичаи и традиции. Споделят свободно свои впечатления за подготовката и
отбелязването на празника в семейството, в училище и в общността;.Дават
примери за общуване чрез различни средства, включително електронни
Осмисля ролите при общуващите – говорител и слушател; пишещ
и четящ в контекста на празничните обичаи;
Отразяват и споделят
впечатления от прочетеното; разучават наизуст празнични стихотворения и
честитки.

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

• Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване
Тестово оценяване
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№
седмица
(1)
13

І
14

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
43 Коледари, Д. Габе
Питка с паричка, Петя
Караколева

44

Коледно геврече, Ели
Томинска

НЗ

45

Коледно геврече, Ели
Томинска

ЗЗ

46

Местенце за мислене,
из „Мечо Пух“, по Алън
Милн

НЗ

47

Местенце за мислене,
из „Мечо Пух“,
по Алън Милн
Песничка, Н. Йорданов

УУ

49

Пипи Дългото чорапче,
Астрид Линдгренд

ИЧ

50

Имена, Георги
Константинов

НЗ

48

15

132

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
НЗ Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение с обща тема

НЗ

Отразява впечатленията си от самостоятелно
прочетено произведение Свързва тематиката
на изучавани произведения с различни култури,
бит, обичаи и традиции
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение с обща тема
Открива образите на героите в литературното
произведение
Ориентират се в последователността на
епизодите, преразказват епизод или цялостно
произведението
Открива образите на героите в изучавано
произведение
Ориентира се в последователността на
епизодите при развитието на действието в
изучавано произведение
Коментира постъпките ни героя
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към герои и епизоди в изучавано произведение
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучавано литературно произведение
Познава литературни и фолклорни
произведения, посветени на приятелството и
празниците
Открива ролята на повторението и изброяването
като изразни средстви
Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации), заглавие на
книга
Открива образите на героите в изучавано
произведение
Споделя впечатленията си от самостоятелно
прочетено произведение
Коментира постъпки на литературен герой
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно произведение
Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение
Разпознава стихотворна и нестихотворна реч;
открива повторения

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Разучават и рецитират детски стихотворения от български автори).
Свързват тематиката на изучавани произведения с различни култури,
бит, обичаи и традиции. Правят кратко описание на наблюдаван предмет,
животно, растение. Обсъждат и съпоставят литературни и фолклорни
произведения, посветени на празниците; четат информационни текстове за
празничните традиции на други народи. Изработват си самоделна коледна
книжка

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Коментират тематиката на изучавани литературни и фолклорни
произведения, свързана с различни култури, бит, обичаи и традиции.
Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Доказват разбиране на въпроси
по съдържанието на изучаваното литературно и фолклорно. Споделят
впечатления от прочетеното, отразени в читателския дневник; Ориентират
се към образа на разказвача-герой като признак, по който се разпознава а
литературно произведения

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Коментират литературни и фолклорни произведения, посветени на
Текущо оценяване по задачи:
България, приятелството, знанието, празниците. Интерпретират традициите Формиращо оценяване
и обичаите, пресъздадени в изучаваното произведение
Правят кратко описание на обреден предмет и на герой по илюстрация
Обсъждат епизодите с различни герои от приказката; Изразява
предпочитание към любим литературен герой на Правят кратко
описание на наблюдаван предмет, животно, растение. Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Ориентират се в последователността на епизодите при
развитието на действието в изучавано произведение

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Четат и разглеждат книжки с любими героя; разиграват интервю с него;
решават викторини; изработват си самоделна книжка с герой; разказват
епизод
Четат стихотворение и интерпретират смисъла, изразяват отношение по
Текущо оценяване по задачи:
темата; Ориентират се в комуникативноречевата ситуация, отразена в
Формиращо оценяване
текста (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Четат на
верижка, на канон, с подходящ темп и интонация
Разучават, рецитират детски стихотворения от български автори
Импровизират мелодия на песничката
Отразява впечатления от самостоятелно прочетено произведение
Интерпретират темата за приятелството чрез съпоставка на изучени
литературни произведения Ориентират се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
Разиграват творчески етюди по сюжета на произведението. Дават примери
за общуване чрез различни средства; Съпоставят средства за словесно и
несловесно изразяване. Правят кратко описание на герой по илюстрация
към текст; Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено
произведение; Изработват си самоделна книжка с любим герой

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване
Тестово оценяване

Коментира тематиката на изучавани произведения във връзка с различни
култури, бит, обичаи и традиции; Четат правилно, с подходяща интонация;
съпоставят стихотворна и нестихотворна реч; откриват характеристики на
стихотворната форма.

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
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№
седмица
(1)

16

ІІ
17
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№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
51 Дракончето Поли,
Екатерина Йосифова

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
НЗ Разграничава авторската приказката като
литературно произведение
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции

52

Дракончето Поли

УУ

Разпознава авторска приказка
Ориентира се в случката в изучаваното
произведение

53

Царкинята върху
граховото зърно,
Андерсен

НЗ

54

Царкинята върху
граховото зърно,
Андерсен

УУ

Открива образите на героите в литературна
приказка
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение в жанра на приказката
Разпознава авторска приказка като литературно
произведение.
Проследява развитието на епизодите в
литературния текст
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно Коментира
постъпките на литературен герой

55

Народна песен: Крали
Марко,
Момиче мъничко

НЗ

56

Весели приказки на
народите

ИЧ

57

Мързеливата снаха,
народна приказка

НЗ

Нови понятия
(6)

Открива образите на героите в изучавано
Народна песен
фолклорно произведение
Осмисля текста на народната песен като
фолклорно произведение
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи
Ориентира се в случката в изучаваното
литературно произведение
Отговаря на въпроси по съдържанието на
изучавано литературно произведение
Свързва заглавието със съдържанието на
произведението
Съпоставя фолклорни произведения със сходна
тема
Преразказва народни приказки
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като фолклорни
произведения
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции;
Открива образите на героите в изучавано
произведение
Коментира постъпките на герой
Преразказва устно достъпни за възрастта
приказки

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
ИМ не героя
Открива образите на героите в изучавано произведение. Ориентира се в
последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано
произведение Прави кратко писмено описание на наблюдаван предмет,
животно, растение. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на
изучаваното литературно и фолклорно произведение
Открива образите на героите в изучавано произведение Разпознава
литературен герой и разбира ролята името му за разбирането на образа
Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен образ,
изразяват своето отношение чрез илюстриране
Свързват заглавието с жанра на текста и прогнозират съдържанието му;
Ориентират се в последователността на епизодите при развитието на
действието в изучавано произведение и преразказват приказката по план .
Ориентират се в позицията на разказвача при разграничаване на приказката
като литературно произведение; Изразяват и аргументират емоционалнооценъчно отношение към литературния герой; съпоставят интерпретацията
на сходен сюжет в авторска и в народна приказка творческата
интерпретация на познати

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Отговарят на въпроси за характеристиките на авторска и народната
приказка; Разграничават в литературната приказка описание на природна
картина и на герой; Правят кратко описание на герой по текста и
илюстрацията
Коментират тематиката на изучавани народни песни, свързани с културата,
бита и обичаите Слушат изпълнение на народни песни и четат правилно,
с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на различни
култури. Правят кратко описание на наблюдаван предмет, животно,
растение. Осмислят ролите при общуващите – певец, слушател, изпълнител,
четец. Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен образ,
изразяват своето отношение чрез илюстриране; Съпоставят литературно и
фолклорно произведение с обща тема

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с
фолклорната култура на различна народи, съпоставят сходни сюжети в
приказки на различни народи; Четат наум, на глас, с подходящ темп
и естествена интонация; Творчески преразказват сюжети от народни
приказки; Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори?
На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Провеждат състезание за
най-добър разказвач на приказки
Отразява и споделят впечатленията си от самостоятелно прочетено
произведение

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване
Тестово оценяване

Коментират тематиката на изучавано произведение, свързана с
културата, бита и традициите; Разпознава битова приказка; Ориентират
се в комуникативноречевата ситуация, отразена в текста, като си
помагат с въпроси (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как?
Къде?). Коментират отношенията и постъпките на героите от изучавано
произведение. Отговарят на въпроси по съдържанието на прочетеното.
Преразказват кратко приказката и изразяват емоционално-оценъчно
отношение към героя. Разпределят роли и инсценират произведението.

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
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№
седмица
(1)

18

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
58 Народни песни:
Овчарова майчица,
Майчина поръка,

59

Селянинът и мечката,
Константин Ушински
Приятел пръв (из Бяла
приказка), В. Петров

60

Гнездо в гнездото,
Е. Станев

61

Гнездо в гнездото,
Е. Станев
На какво ни учат
басните:
Паун и врана
П. Славейков
Два съда, П. Славейков
Лебедът, Щуката и
Ракът, И. Крилов
Лисицата и щъркелът,
Федър
Зимен пейзаж, Валери
Петров

62

63

19

136

64

Зимен сън, Асен
Разцветников

Вид
Компетентности като очаквани
на
Нови понятия
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
(6)
НЗ Осмисля текста на народната песен като
Народна песен
фолклорно произведение. фолклорни
произведения
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Открива повторения и изброявания в народната
песен и осмисля ролята им на изразно средство
Чете народна песен с подходяща интонация
НЗ Открива образите на героите в изучавано
произведение
Ориентира се в последователността на
епизодите при развитието на действието в
изучавано произведение
Съпоставя приказка и стихотворение със сходна
тема
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно и фолклорно
НЗ Ориентира се в последователността на
епизодите при развитието на действието в
изучавано произведение
Разграничават разказа като литературно
произведения
Коментират постъпките на героите
ЗЗ Съпоставят литературни произведения в жанра
на приказката и разказа
ИЧ Разпознава баснята като литературно
произведение
Разпознава баснята по осмиваните човешки
недостатъци и поуката, свързана с тях
Свързва заглавието със съдържанието на текст,
Отразява впечатленията си от самостоятелно
прочетено произведение
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно
НЗ Открива повторението и изброяването като
повторение
изразни средства в изучавано произведение
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни
произведения
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на природата
НЗ Открива ролята на повторението и
изброяванията като изразни средства
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни
произведения
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на природата
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано произведение

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни
култури, бит, обичаи и традиции Обсъждат съдържанието и формата на
фолклорното произведение: ориентират се в темата и в комуникативната
ситуация, отразена в произведението (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?); откриват изразни средства като повторение,
изброяване, обръщения. С Обобщават опито си в четенето и изпълняването
на народни песни ; Четат народни песни с напевна интонация;
интерпретират значението на народни думи в контекста
Четат и обсъждат произведения по темата за приятелството. Ориентират
се в последователността на епизодите при развитието на действието в
изучавано произведение и коментират развитието на отношенията между
героите Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори?
На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Дават идеи за разпределяне
на ролите и за поведението на героите при сценичното представяне на
изучавано произведение. Четат стихотворението изразително и коментират
емоционално-оценъчното си отношение по темата

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Четат разказ по епизоди с текущо коментиране на действията на героите и
връзката между епизодите
Доказват разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното
литературно произведение. Ориентират се в последователността на
епизодите в изучавано произведение. Преразказват по план

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Търсят конкретна информация в текста и правят прости изводи;
интерпретират съдържанието и споделят впечатления от прочетеното
Четат и съпоставят литературни произведения в жанра на баснята от
различни автори и различни култури; Съпоставят произведения в жанра
по герои и по поука. Отразяват впечатленията си от самостоятелно
прочетено произведение. Запознава се с басни от български автори, четат с
подходяща интонация басни от различни култури в стихове и проза
Прави кратко описание на наблюдаван предмет, животно, растение.
Обсъждат самостоятелно прочетени басни и ги съпоставят с изучавани
произведения; Обсъждат постъпките на героите и изразяват оценъчно
отношение към тях
Четат стихотворението и пресъздават словесните картини; Интерпретират
образните, „картинни“ думи в стихотворението, откриват средствата на
художествения език. Илюстрират.
Ориентират се в съдържанието на литературното произведения и четат
изразително с подходяща интонация, темп и сила на гласа Четат и намират
конкретна информация, правят визуализации, сравняват езика на словото с
езика на изобразителното изкуство.
Четат стихотворението и пресъздават словесните картини, прилагат
алгоритъм за пресъздаване на словесен образ, изразяват своето
отношение чрез илюстриране. Интерпретират образните, „картинни“
думи в стихотворението, откриват средства на художествения език, думи.
Откриват значението на непознати думи в контекста на изучаваното
произведение. Четат и намират конкретна информация, правят
визуализации, сравняват езика на словото с езика на музиката. Ориентират
се в съдържанието на литературното произведения и четат изразително с
подходяща интонация, темп и сила на гласа

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Тестово оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
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№
седмица
(1)

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
65 Зрънцето, което
се събуди, Весела
Фламбурари

66

20

67

68

69

70

21

138

71

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
ЗЗ Открива образите на героите в изучавани
литературни произведения
Разпознават приказката като литературно
произведение
Ориентира се в случката в изучаваното
произведение
Проследяват последователността при развитие
на епизодите
Разбират значението на непознати думи в
контекст
Зрънцето, което се
ЗЗ Аргументират предпочитание към литературен
събуди
герой
Преразказват творчески епизод от произведение
с героя
Баба Марта: Добре
НЗ Открива образите ни героите в изучавани
дошла, Ран Босилек
литературните произведения
Текст за мартеницата,
Свързва тематиката на изучавани произведения
Лозинка Йорданова
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Прави кратко описание на наблюдаван предмет,
животно, растение
Съставя писмено съобщение.
Мартеничка, Е. Багряна ЗЗ Познава литературни и фолклорни
Мартеничка за коте,
произведения, посветени на България,
Цв. Ангелов
приятелството, знанието, празниците
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Прави кратко писмено описание на наблюдаван
предмет, животно, растение
Трети март, Ангелина
НЗ Познава литературни и фолклорни
Жекова,
произведения, посветени на България,
приятелството, знанието, празниците
Разпознава стихотворение
Рецитира стихотворение наизуст
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Приключенията
ИЧ Ориентира се в оформлението на книгата
на мотовете,
(корици, страници, илюстрации)
Радостина Николова.
Свързва заглавието на книгата с нейното
Приключенията на
съдържание
мотовете. Здравей,
Разграничава изучавани или самостоятелно
ново утре!
прочетени текстове като литературни
произведения
Открива значението на непознати думи в
контекста
Татковина,
ЗЗ Познава литературни и фолклорни
П. Славейков
произведения, посветени на България,
приятелството, знанието, празниците
Рецитира детски стихотворения от български
автори
Съпоставя литературни произведения със
сходна тема

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Ориентират се в отразената в текста комуникативноречевата ситуация
(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Проследяват
действията на героя
Четат и отговарят на въпроси за причинно-следствени връзки между
събитията, проследяват веригата от проблеми и решения, преразказват по
илюстрациите и рисуват
Споделят впечатления от прочетеното и изразяват емоционално-оценъчно
отношение към героя
Съставят самоделна книжка с любим герой

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Правят
творчески преразказ от името на героя; Съпоставят художествен и
нехудожествен текст с обща тема и коментират различни цели на четенето

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Коментират постъпките на литературен герой, илюстрират портрет
Текущо оценяване по задачи:
на героя. Съпоставят произведения с близка тема. Съставят писмено
Формиращо оценяване
съобщение от позиция на репортер. Правят кратко описание на наблюдаван
предмет, животно, растение. Уместно употребяват езикови средства според
комуникативната ситуация: отправят поздрав и благопожелание, свързани с
празника. Съпоставят художествен и нехудожествен текст с обща тема
Систематизират опита си в четенето на произведения с празнична тематика Текущо оценяване по задачи:
Коментират тематиката на произведения, свързани с празнични традиции
Формиращо оценяване
и обичаи. Четат изразително и отговарят на въпроси по съдържанието на
Проектно оценяване
текста. Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде. Съставят поздравителна картичка
за празника чрез електронни средства за комуникация
Коментират тематиката на литературни произведения, свързани с различни Текущо оценяване по задачи:
култури, обичаи и традиции.
Формиращо оценяване
Съпоставят стихотворения с обща тема. Свързват заглавието на
стихотворението с неговото съдържание. Разучават и рецитират
стихотворение наизуст. Описват обект Осмислят ролите при общуващите –
говорител и слушател. Пишещ и четящ

Обсъждат прочетеното, като коментират постъпките на героите и изразяват
емоционално-оценъчно отношение към тях. Описват герой по илюстрация
към текста и създават илюстрация с портрет на героя Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Отразяват впечатления от самостоятелно прочетено и
споделят впечатления за прочетеното. Измислят епизод и продължение на
историята

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване
Тестово оценяване

Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни
Текущо оценяване по задачи:
култури, обичаи и традиции. Систематизират читателския си опит в четене Формиращо оценяване
на литературни произведения, посветени на родината
Съпоставят литературно и фолклорно произведение с обща тема. Разучават
и рецитират изразително стихотворение
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№
седмица
(1)

22

23
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№
Вид
Тема на урочна
Компетентности като очаквани
по
на
единица
резултати от обучението
ред
урок
(2)
(3)
(4)
(5)
72 Левски, Цветан Ангелов ЗЗ Чете произведения от литературата за деца,
посветени на празниците, родината
България, приятелството, знанието, празниците
Открива литературния герой
Разпознава стихотворението като литературно
произведение
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч
73 Майка, П. Славейков
ЗЗ Разграничава стихотворна и нестихотворна реч
Мамо, Дора Габе
стихотворение и разказ
Маминият ден, Георги
Ориентира се в съдържанието на прочетеното
Струмски
Споделя впечатления от прочетеното
Открива ролята на повторението като изразно
средство
Съпоставят литературни произведения с обща
тема
74 Мама, Валери Петров
ЗЗ Изразява емоционално-оценъчно отношение
към литературен герой
Ориентира се в съдържанието и отговаря на
въпроси към текста
75 Родна стряха, Ран
НЗ Познава литературни и фолклорни
Босилек
произведения, посветени на България,
България, Хр. Черняев
приятелството, знанието, празниците
Съпоставя литературни произведения с обща
тема
Рецитира детски стихотворения от български
автори
76 Какво детето иска,
ЗЗ Открива образа на героя в изучавано
Хельо Мянд
литературното произведение
Коментира литературен герой
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно и фолклорно
произведение.
77 Бъди ми приятел!
ИЧ Ориентира се в оформлението на книгата
Юлия Спиридонова
(корици, страници, илюстрации) книгата,
заглавие на книга
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
78 Обобщение
УУ Чете произведения от литературата за деца,
посветени на семейството и приятелството и
родината
Познава литературни и фолклорни
произведения, посветени на България,
приятелството, знанието, празниците
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение
Открива повторението и изброяването като
изразно средство в конкретно
Разпознава народната песен като фолклорно
произведение
Чете правилно и с подходяща интонация
народна песен

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Ориентират се в съдържанието и формата на литературното произведение,
коментират комуникативната ситуация, отразена в текста (Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Четат с разбиране и доказват
разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно
произведение. Свързват заглавието и съдържанието на стихотворението.
Съпоставят. Описват герой по илюстрация и правят илюстрация по текста

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен образ,
изразяват своето отношение чрез илюстриране. Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Сздават текстове за поздравителна картичка
Коментират средства за художествено изразяване на отношение. Отговаря
кратко на въпроси по изучавани произведения

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Дава примери за общуване чрез различни средства, включително
електронни. Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен образ,
изразяват своето отношение чрез илюстриране

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Четат с разбиране и пресъздаване на художествения образ; четат
изразително и илюстрират .
Правят кратко описание на наблюдаван предмет. Разучават наизуст
стихотворение за родния дом и го рецитира

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Подготвят се за четене на стихотворение, като по заглавие и
илюстрация прогнозират съдържанието; задават въпроси към текста
и отговарят на въпроси по съдържанието на прочетеното; илюстрират
текст; систематизират и оценяват читателския си опит в четенето на
произведения, посветени на България, семейството, приятелите

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Отразява впечатленията си от
самостоятелно прочетено произведение

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Тестово оценяване

Общуват по теми от изучавани произведения в Облака на питаниците:
самостоятелно отговарят ключови въпроси по съдържание на прочетеното
в първия раздел на читанката, задават въпроси, самооценяват разбирането
чрез отговор на въпроси
Играят на детективи по следите на прочетеното и определят вида на
учебната задача – доказват, че разбират въпросите към съдържанието на
прочетеното по първия раздел на читанката
Работят по проект „Златни книги на детството“ и съставят своя джобна
библиотека със самоделни книжки, изработени в електронната читанка.
Съставят и водят читателско портфолио, обсъждат своите читателски
интереси, практики и постижения

Формиращо самооценяване чрез
карта в портфолиото
Оценяване на отношението към
прочетеното и четенето чрез
читателския дневник
Тестово оценяване
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№
Тема на урочна
по
единица
ред
(1)
(2)
(3)
Модул 3. Чета, общувам и откривам
79 Листец и Буквица,
Николай Носов
№
седмица

24

25
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Вид
на
урок
(4)
НЗ

80

Листец и Буквица

ЗЗ

*

Лили Чудото съживява
приказни герои, Книстер
(четиво за допълнително
четене през ваканцията)

ЗЗ

81

Ракла, Дора Габе

ЗЗ

82

Лаленце се люлее,
народна песен
За лазаруване, Лозинка
Йорданова

НЗ

83

Цветница, Ран Босилек
Малка Цвета, Ангелина
Жекова

НЗ

84

Синя приказка,
Вергиния Генова

ИЧ

85

Пъстра черга, Симеон
Димитров
Летящи цветя, Зоя
Василева

ЗЗ

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия

(5)

(6)

Открива образите на героите в изучавано
литературно произведение
Коментира постъпките на героите
Изразява предпочитание към герой от четено
произведение
Развиват се културната компетентност и
уменията за творческо изразяване
Ориентира се в оформлението на книгата
Споделя впечатления от изучено или
самостоятелно прочетено литературно
произведение
Чете самостоятелно литературни произведения,
посветени на семейството и игрите
Съпоставя литературни произведения
Отразява впечатления от самостоятелно
прочетено литературно произведени
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит
Чете с разбиране кратък разказ
Отговаря на въпроси по съдържанието на
текста, преразказва
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на празниците, бита и обичаите
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като фолклорни
произведения
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение с обща тема
Прави разлики при четене на текст от хартиена
страница и дисплей
Ориентира се в оформлението на книгата
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно и фолклорно
произведение
Споделя впечатления от изучавани или
неизучавани цялостни произведения
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Съпоставят две литературни произведения с
обща тема

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

Заб.

(7)

(8)

(9)

Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
Правят кратко описание на обект по илюстрация към текста. Илюстрират
епизод от текста; провеждат състезание по изразително четене и
рецитиране; провеждат литературни викторини

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Систематизират читателски опит и обсъждат изучени и самостоятелно
прочетени произведения; подготвят програма за Деня на детска книга;
организират и провеждат маратон на четенето

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Водят читателски дневник и споделят отразеното в него. Изразяват
Текущо оценяване по задачи:
емоционално-оценъчно отношение към прочетеното. Споделят впечатления Формиращо оценяване
от самостоятелно прочетени литературни произведения
Самооценяват самостоятелното си четене с инструментите на читателя
Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни
традициите и обичаи, с различни култури и бит. Правят кратко описание
на наблюдаван предмет, животно, растение. Прилагат алгоритъм за
пресъздаване на словесен образ, изразяват своето отношение чрез
илюстриране
Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни
традициите и обичаи, с различни култури и бит. Прилагат алгоритъм
за пресъздаване на словесен образ. Изразяват своето отношение
чрез илюстриране. Съпоставят и обсъждат литературно и фолклорно
произведение, литературен и нелитературен текст с обща тема
Четат правилно и с подходяща интонация народна песен

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с различни
традициите и обичаи, с различни култури и бит Прилагат алгоритъм за
образно пресъздаване на словесен образ, изразяват своето отношение чрез
илюстриране.
Съпоставят литературен и нелитературен текст с обща тема и коментират
целите и начините на четене

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Обсъждат развитието на историята и отношението между героите;
изразяват емоционално-оценъчно отношение; коментират постъпките
Отразяват и споделят впечатленията си от самостоятелно прочетено
произведение. Съпоставят илюстрации на различни художници към
произведение. Правят кратко описание на наблюдаван предмет, животно,
растение
Използват електронни средства за комуникация. Изработват си самоделна
книжка
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното
литературно и фолклорно произведение. Прилагат алгоритъм за
пресъздаване на словесен образ
изразяват своето отношение чрез илюстриране

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване
Тестово оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
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№
седмица
(1)

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
86 Копчето, Весела
Фламбурари

87

26

88

89

27

144

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
НЗ Открива образите в изучавано литературно
произведение
Аргументира предпочитания към герои и
епизоди
Чете произведения от литературата за деца,
посветени на приятелството
Разпознава авторската приказката като
литературно произведения
Коментира литературен герой
Изразява предпочитания към литературен герой
Копчето
ЗЗ Разпознава авторската приказката като
литературно произведения
Ориентира се в комуникативноречевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Великден наближава,
УУ Свързва тематиката на изучавани произведения
Йордан Стубел
с различни култури, бит, обичаи и традиции;
Великден, Ал. Божинов
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения;
Великден, Е. Багряна
НЗ Свързва тематиката на изучавани произведения
Пофалил ми се
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Великден, народна песен
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение с обща тема

90

Златното яйце,
Св. Минков

ИЧ

91

Малка звездна
приказка, Кина Къдрева

ЗЗ

92

Малка звездна приказка

ЗЗ

93

Обущарят и
джуджетата, Братя
Грим

НЗ

94

Обущарят и
джуджетата

ЗЗ

Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации)
Заглавие на книга. Споделят впечатления от
самостоятелно прочетено произведение
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Открива образите на литературните герои в
четено произведение
Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение
Изразяват и аргументират предпочитание към
герой от изучавано произведение
Открива образите на героите в изучавано
произведение
Ориентира се в последователността на
епизодите
Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно и фолклорно
произведение
Разпознава приказката като фолклорен и
литературен жанр
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение в жанра на приказката

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
Обсъждат постъпките а постъпките на героите от изучавано произведение,
съпоставят героите и изразяват емоционално-оценъчно отношение.
Правят кратко описание на герой по илюстрация към текста. Творчески
преразказват от името на героя. Доказва разбиране на въпроси по
съдържанието на изучаваното литературно и фолклорно произведение

(8)
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Четат изразително, по роли; драматизират; оценяват изпълнението си;
Преразказват творчески от името на различни герои

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Правят кратко описание на наблюдаван предмет, животно, растение.
Прилагат алгоритъм за пресъздаване на словесен образ, изразяват своето
отношение чрез илюстриране. Създават самоделна великденска книжка,
съставят поздравителна картичка с благопожелания за празника

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване

Коментират традициите и обичаите при посрещане на Великден при
различни народи и култури. Прилагат алгоритъм за пресъздаване на
словесен образ,
изразяват своето отношение чрез илюстриране. Четат изразително.
Систематизират читателския си опит в четене на литературни и фолклорни
произведения, посветени на България, приятелството, знанието,
празниците.
Рецитират великденски стихотворения
Коментират постъпки на героите, аргументират предпочитания към герой;
Правят кратко описание на герой по илюстрация към текста. Отразява и
споделят впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Проследява последователността при развитието на епизодите и се
ориентира в образната характеристика на героя
Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното
литературно и фолклорно произведение. Обсъждат мнения и споделят
предпочитания към герой
Преразказват приказката

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Тестово оценяване
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Правят кратко описание на герой по илюстрация към текста. Илюстрират
предпочитан епизод от приказката
Самостоятелно се ориентират в епизодите на приказката; анализират с
помощ от учителя постъпките на героя и се ориентират в характера на
персонажите. Съпоставят персонажи от различни произведения и откриват
общи черти на характера. Споделят и аргументират предпочитания към
герои и епизоди. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на
изучаваното литературно и фолклорно произведение

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Правят кратко описание на литературен герой по илюстрация към текста
Преразказва приказка, изразява и мотивира избора си на предпочитан
епизод от приказка

Формиращо оценяване
Проектно оценяване
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№
седмица
(1)
28

29

30

146

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
95 Цветовете на труда,
Джани Родари
Пчела, народна песен

96

На Гергьовден,
Ран Босилек
Първа кукувица,
народна песен

97

Първа кукувица и др.
народни песни

98

Мисията на Черешко,
Питър Олейноне

99

Най-скъпоценният
плод, народна приказка

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
НЗ Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Споделя впечатления за прочетено
произведение. Съпоставя литературно и
фолклорно произведение с обща тема
НЗ Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения
Съпоставя литературно и фолклорно
произведение с обща тема
ЗЗ Разпознават народните песни като фолклорни
произведения
Съпоставя две фолклорни произведения и
открива сходства по форма
ИЧ Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации).. книгата,
заглавие на книга. Споделят впечатления
от прочетено произведение. Съпоставя
литературни произведения от книжна поредица
НЗ

100 Най-скъпоценният плод

ЗЗ

101 Обобщение

ЗЗ

102 – Годишен преговор
103 (2 учебни часа)

ЗЗ

Разпознава народната приказка като фолклорно
произведение
Съпоставя народна и литературна приказка;
Доказва разбиране на въпросите върху
съдържанието на изучавана приказка
Открива образите на героите
Ориентира се в последователността на
епизодите в изучавано литературно и фолклорно
произведение
Задава въпроси към изучавано фолклорно или
литературно произведение
Съпоставя изучавани литературни и фолклорни
произведения
Преразказва епизод или цялостен текст
Ориентира се в оформлението на книгата
Споделя впечатления от изучавано или
самостоятелно прочетено произведение
Коментира постъпките на герой
Изразява предпочитание към герой и епизод от
четено произведение
Аргументира предпочитание към герой или
епизод от четено произведение
Съпоставя изучавани произведение от фолклора
и детската литература
Очаквани резултати по всички литературни
и социокултурни компетентности в края на
годината

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
(8)
Четат с разбиране и коментират позицията на автора. Коментират
Текущо оценяване по задачи:
тематиката на изучавани произведения, свързани с различни култури, бит, Формиращо оценяване
обичаи и традиции. Четат на верижка, с ускоряване, на канон. Илюстрират
произведението. Разбират и обсъждат значимостта на различните професии
Коментират традиции и обичаи в празнуването на Гергьовден
Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като
литературни или фолклорни произведения. Коментират тематиката на
изучавани произведения, свързани с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
Систематизират познанията си за произведения, с тематика, свързани с
пролетните празници
Четат с разбиране и изразително народни песни, съпоставят фолклорни
произведения и разпознава черти от поетиката на жанра

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Запознават се книжна поредица и четат книжка от поредица. Правят кратко
писмено описание на наблюдаван предмет. Отразяват впечатленията
си от самостоятелно прочетено произведение. Коментират постъпки на
герой и изразяват емоционално-оценъчно отношение. Доказва разбиране
на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно и фолклорно
произведение
Четат и обсъждат съдържанието и формата на народната приказки,
откриват характеристиките и разпознават отчетливо жанра на приказката
Преразказват по план, изразяват мнение и го аргументират
Четат изразително и по роли
Ориентират се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?)
Прави кратко писмено описание на наблюдаван предмет, животно,
растение.

Текущо оценяване по задачи:

Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното
литературно и фолклорно произведение. Съставят сюжетна таблица по
съдържанието на приказката, преразказват по нея епизоди. Дават идеи
за разпределяне на ролите и за поведението на героите при сценичното
представяне на изучавано произведение.
Общуват по теми от изучавани произведения в Облака на питаниците:
самостоятелно отговарят ключови въпроси по съдържание на прочетеното
в първия раздел на читанката, задават въпроси, самооценяват разбирането
чрез отговор на въпроси
Играят на детективи по следите на прочетеното и определят вида на
учебната задача – доказват, че разбират въпросите към съдържанието на
прочетеното по първия раздел на читанката
Работят по проект Златни книги на детството и съставят своя джобна
библиотека със самоделни книжки, изработени в електронната читанка
Съставят и водят читателско портфолио, обсъждат своите читателски
интереси, практики и постижения
Решават учебни задачи, включени в темата за годишен преговор в
читанката и учабната тетрадка

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Самооценяване с инструментите
на читателя

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:

Проектно оценяване
Тестово оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Проектно оценяване
Групово оценяване
Формиращо оценяване по
картата с умения
Самооценяване

Заключително сумативно
оценяване
Тестово оценяване
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№
седмица
(1)

№
Тема на урочна
по
единица
ред
(2)
(3)
104 Изходяща диагностика

105 Пинокио продава
буквара, Карло Колоди

31

32

148

Вид
Компетентности като очаквани
на
резултати от обучението
урок
(4)
(5)
Д Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано литературно и фолклорно
произведение
Разбира значението на непознати думи
в контекста на изучаваното литературно
произведение
Ориентира се в случката и последователността
на действията
Коментира постъпката на героя и аргументира
мнението си
Различава жанра на литературни и фолклорни
жанрове
ИЧ Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации)
Споделя впечатления от самостоятелно
прочетени произведения
Изразява предпочитание към герой

106 Празник, В. Паспалеева

ЗЗ

107 Родна реч, Ран Босилек

ЗЗ

108 Мечти, Елисавета
Багряна,
Ордена на Усмивката,
Уики

ЗЗ

109 Книги за пътешествия
с четене през лятната
ваканция
Най-хубавата книга,
Христо Радевски

ЗЗ

110 Вълкът, който искал да
обиколи света, Ориан
Лалман

ИЧ

111 Читателското портфолио
на пътешественика.
112 Книжен театър в
класната стая за Деня на
детето;
Небе с дирижабъл,
Георги Константинов

ЗЗ
ЗЗ

Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Съпоставя литературни произведения,
посветени на празниците и ученето
Познава литературни и фолклорни
произведения, посветени на България,
приятелството, знанието, празниците
Съпоставя литературни произведения,
посветени на родината
Отразява впечатленията си от самостоятелно
прочетено произведение
Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч
Ориентира се в оформлението на книгата;
Споделя впечатления от изучавани или
самостоятелно прочетени литературни и
фолклорни произведения
Познава литературни и фолклорни
произведения, посветени на България,
приятелството, знанието, празниците
Ориентира се в оформлението на книгата
(корици, страници, илюстрации)
Споделя впечатления от изучавани или
самостоятелно прочетени произведения
Свързва тематиката на изучавани произведения
с различни култури, бит, обичаи и традиции
Литературни, социокултурни и ключови
компетентности
Литературни, социокултурни и ключови
компетентности

Нови понятия
(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за оценяване
по теми/ раздели

(7)
(8)
Ориентират се в тематичната рубрика на читанката: Какво знам, мога и
Тестово оценяване
обичам в четенето и в Страничкaта за проверка и самопроверка, в учебната
тетрадка по четене
Решават теста в рамките на 1 учебен час и прилагат модел за
самооценяване с инструмента за самооценяване Личицата на читателя

По фрагмент от произведение се ориентират в книгата, препоръчват
си книга за четене; обсъждат герой от четене книга и коментират
постъпките му. Споделят предпочитания към герой и епизод от четена
книга. Аргументират предпочитания към герои и епизоди. Отразяват
впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски
дневник
Четат с разбиране, четат изразително, обсъждат традиции и обичаи,
свързани с празника. Разучават и рецитира стихотворение наизуст

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване
Проектно оценяване
Тестово оценяване

Рецитират детски стихотворения от български автори. Разграничават
пряко от непряко общуване. Дават примери за общуване чрез различни
средства, включително електронни. Коментират тематиката на изучавани
произведения, свързани с различни култури, бит, обичаи и традиции

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Коментират постъпките на героите от изучавано произведение. Четат
изразително стихотворение и разграничава стихотворна от нестихотворна
реч. Подреждат книжки по азбучен ред. Разглеждат и подреждат по азбучен
ред самоделната си джобно библиотека. Свързват тематиката на изучавани
произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Отразяват
впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение
Съставят заедно списък за лятно четене, като планират препрочитане на
любими произведения; четене по препоръка на учителя и класа; четене по
свой избор. Подготвят се да отразява впечатления от прочетеното и да води
читателски дневник; водят електронен дневник

Текущо оценяване по задачи:

Ориентират се в последователността на епизодите при развитието на
действието в изучавано произведение
Съчиняват кратък писмен текст (от три-четири изречения) по серия
Създават текстове на поздравителна картичка. Ориентират се в
комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?). Коментират тематиката на изучавани произведения,
свързани с различни култури, бит, обичаи и традиции
Съставяне на читателско портфолио, определяне на частите му, събиране и
подреждане на материали с изпълнени проекти и задачи
Групови дейности, свързани с популяризиране и практикуване на четенето:
маратони, викторини, читателски игри; индивидуално планиране на лятното
четене

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Заб.
(9)

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Проектно оценяване

Текущо оценяване по задачи:
Формиращо оценяване

Тестово оценяване

Читателско портфолио
Самооценяване
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МЕТОДИЧЕСКИ ПРОЕКТИ
ЗА УРОЦИ ПО ЛИТЕРАТУРА,
ПЛАНИРАНИ
В ПОДСИСТЕМАТА
НА КЛАСНОТО ЧЕТЕНЕ
ПО ЛИТЕРАТУРА

Здравей, приятелю!
Как прекара
ваканцията?

Какво обичам

Забавлявах
ляв
вах се
се
с всички неща,
които обичам!
А ти?

Ще ми хареса ли във втори клас?
Правя си списък по пътя до нас
с разни неща, дето си ги обичам:
гладко чета – не съм бебе да сричам.
Букви красиви да пиша с писеца.
Също – обичам, щом бие звънецът.
Верни приятели и приключения.
Смешни и весели стихотворения.
Моето място във класната стая.
Сладкото чувство, щом отговор зная.
Казвам ви смело, без грам колебание:
в тази глава има място за знание,

Методически проекти
за уроци в модул
„Чета, уча се, играя“

veрни
прияteли

тези уши слушат, не само чуват.
Тези крака неуморно танцуват.
Двете ръце са ми ловки и сръчни.
Нови уроци ли? Хич не са мъчни!
Много обичам да мога и знам.
Втори клас? Я ми го дайте насам!
Мария Донева

КАКВО ОБИЧАМ, Мария Донева
ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН, Б. Бърборко
Урок за упражнение
С темата започва серията уроци, които в рамките
на първата учебна седмица осигуряват възстановяване
нивото на уменията на децата за четене с разбиране отпреди лятната ваканция и създават мотивация за учене,
игра и общуване, цялостна позитивна нагласа за новата
учебна година и новите читателски пътешествия. Акцентът е върху четенето за удоволствие, като едновременно с това се актуализират овладените в 1. клас литературни и социокултурни компетентности на ученикя.
Цели на урока: Ученикът прилага и стабилизира
уменията си за правилно, гладко и изразително четене с разбиране, за работа с читанката като учебна
книга и за диалогично възприемане на художествен
текст чрез техники за четене-разглеждане, четене с
въпроси (в т.ч. въпроси-стратегии: Какво обичам?
Кое какво е?) и четене-общуване.
Урокът има и специалната задача да стартира проект на класа за колекциониране на читателски ценности в Раклата за добри въпроси и крилати мисли.
В нея децата ще събират впечатления, идеи, крилати
мисли, поуки и съвети, с които книгите и четенето
ги даряват, ще съхраняват спомени от пътешествията
си с четене, читателски мисли, въпроси и открития,
книжната мъдрост от опита си в четенето. Събраната
колекция ще расте заедно с тях с всяко пътешествие
и от клас на клас, а заедно с нея ще се развива ценностното отношение към книгите и четенето, което
създава читатели за цял живот. За целите на проекта
„Да съберем словесното съкровище на читателя“
се въвежда и раклата на мъдростта

150

я
приклюeни

гладко
да eта

да пи
краси ша
во

я

воreни

стихот

? Прочети от стихотворението кои
неща обича детето. Според теб ще му хареса ли във втори клас? Защо?

Разгледай илюстрацията и открий
какво обича детето.

! На теб какво ти харесва най-много
в училище? Направи списък с твоите любими неща.
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Очаквани резултати: Ученикът чете с разбиране
художествен текст, чете и разглежда новата читанка,
съотнася текста и илюстрацията, задава и отговаря
на въпроси, ориентира се в оформлението на учебната книга (корици, страници, илюстрации), изразява
емоционално-оценъчно отношение към четенето и
книгата и се включва активно в общуване с другите
читатели от класа.
Насоки за създаване на учебна среда
Предчетене: Срещата с новата читанка е среща с
нова книга. При запознаване с нея ученикът следва
да приложи метода четене – разглеждане, който познава от 1. клас. Учителят оставя ученика да действа
спонтанно с книгата и наблюдава процеса, за да прецени какво трябва да се припомни или да се коригира
в начина на работа с учебната книга. Чрез въпроси
за основните елементи на книгата (корица, страници,
съдържание със заглавия на произведенията, илюстрации, пиктограми за основните дейности) той може
да провери дали децата ги разпознават, забелязват ли
спецификите им в учебната книга, помнят ли имената
на Моливка и Гумичко и откриват ли новото геройче
и т.н., Заедно четат въведението в читанката с обръщението към децата, прелистват страниците и коментират илюстрациите, мястото на задачите, значението на знаците пред тях. Учителят предлага на децата
да отгатнат кой текст им предстои да четат, а децата
трябва да се досетят на кои страници да го търсят и

течката“ на четенето, която са извървели стъпка по
стъпка в работата с текста: заглавие въпрос илюстрация текст герой читател читатели.
Препрочитат текста наум, за да изберат редовете
от стихотворението, които съвпадат с техните предпочитания. Свързват ги и прочитат на глас своя версия на текста, коментират какво другите са избрали.
Оценяват как се чувства детето преди училище и кои
думи показват доброто му самочувствие. Отговарят
на въпросите под текста (припомнят си какво означават символите пред тях). Изказват как те се чувстват,
когато говорят за нещата, които обичат.
Стремят се да изразят чувството с подходящ тон,
сила и темп, като обосновават избрания начин на четене:
бързо
тихо
спокойно

Първият
учебен ден
Весели и неусетни,
свършиха се дните летни.
Идат, ето ги децата!
Разтуптени са сърцата.
Пак, училище, с гълчава
пълниш се и оживяваш,
сепнато от унес сякаш.
Най-накрая ги дочака!
Под накичен вход с венец
звънва празничен звънец.
Нека е благословен
Първият учебен ден!

бавно

Борко Бърборко

! Как се чувстваш в края на лятната
ваканция? Защо?
За кои летни забавления и приключения искаш да разкажеш?
Какво настроение ти носи училищното
звънче? Какво очакваш с най-голямо нетърпение през новата учебна година? Защо?
С кое изречение от стихотворението можеш да поздравиш всички за първия
учебен ден?
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да прочетат заглавието му. Така те се озовават на разтвора с двете стихотворения за първия учебен ден.
Четене. Учителят организира подготовка на за четене по познатия от 1. клас начин: прогнозиране на
текста по заглавие (за какво ще се говори в текста?),
съотнасяне на заглавие с илюстрацията и уточняване
на предположението, четене с проверка на предположението.
Децата първо определят какъв вид изречение е заглавието на стихотворение Какво обичам. Отговорят
на въпроса от свое име, като съставят списък с нещата, които обичат. Записват върху листче въпроса, а
на обратната страна – отговора си. После разглеждат
илюстрацията и откриват какво мисли детето, изобразено на нея. Слушат стихотворението в изпълнение
на учителя, за да узнаят отговор на въпроса от текста
и коментират откъде разбират повече: от илюстрацията или от текста. Всеки чете текста самостоятелно,
съпоставя своя списък с този на героя и открива общите неща, които всички обичат в училище. Децата
обобщават споделеното, като правят на дъската мисловна карта: около фигурата на училището записват
всичко, което обичат, допълват списъка на детето
от стихотворението или своя списък с изречения от
стихотворението. (Решаването на обратната задача –
какво не обичам, ще разкрие страни в отношението
на децата към училището, които учителят следва да
вземе предвид). Под картата на дъската рисуват „пъ-

силно

радостно

Накрая децата записват въпроса Какво обичам?
като въпрос за размисъл, който може да бъде задаван
не само към училището. Например: какво обичам у
дома, в пролетта, зимата,морето, планината и т.в. А
когато обичаш, се чувстваш щастлив. За да си напомнят това, децата поставят въпроса, заедно със списъка с нещата, които обичат, в кутията на класа за добри
въпроси и щастливи мисли. Учителят предлага да си
направят такава кутия, тъй като в пътешествията си
с четене ще откриват мъдри мисли и поуки, въпроси,
идеи и крилати думи, като думата „обичам“, които са
вълшебни. Когато си ги казваме или четем, се чувстваме по-мъдри, по-добри, по-щастливи. Затова те са
нашето съкровище, което трябва да съхраняваме и да
му се радваме. (децата могат да изработят кутията/
раклата в уроците по изобразително и изкуство и по
технология и предприемачество)
Следчетене. В заключение се чете второто стихотворение: Първият учебен ден! Децата първо чуват
аудиозаписа и споделят дали и техните сърца са разтуптени като тези на децата от стихотворението. Коментират защо е така, какво започва за тях с този ден,
какво им предстои. Решават задачите на Удивителна
и препрочитат текста, за да отговорят на последния
Ӝ въпрос, след което размишляват по въпроса защо
в текста изреченията, които завършват с удивителен
знак, са повече от съобщителните изречения. Откриват изреченията, които изразяват чувствата на децата
и на оживялото училище. Описват какво е училището
на илюстрацията, как художникът е изобразил портрета му. Накрая коментират какво е за тях училището
и поставят в раклата на мъдростта втори крилат въпрос Кое какво е…? На гърба на листчето довършват
отговора: Училището за мен е….. Обобщават как е
започнал и как е завършва първият учебен ден от новата учебна година (с поздрава на Моливка: Здравей,
приятелю…! и пожеланието, отправено от Училището към децата: Нека е благословен…!) Моментът е
подходящ за поздрав и с песничката от е-ресурса на
читанката.
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ЗА КОГО КАКВО Е УЧИЛИЩЕТО
Петя Кокудева
Четене на стихотворението
Урок за затвърдяване
Цели: Ученикът прилага уменията си да прави образна конкретизация и образно обобщение при възприемане на художествен текст, затвърждава умението си да се ориентира в съдържанието на текста и
на книгата, като използва четене-разглеждане, четене
с въпроси и отговори, четене-общуване, актуализира
уменията си за учене, като си припомня правилата за
пътешествия с четене, ориентира се в целите на първото пътешествие във втори клас и „планира маршрута си“ в земите на Книжен свят.
Очаквани резултати: Ученикът задава и отговаря на въпроси, чете с въпроси и отговори ново
стихотворение, задълбочава ориентацията си в съдържанието му, като съотнася текст и илюстрация
и използва стратегията „умни разузнавачи“ (какво
виждам, чувам, усещам, чувствам, помирисвам); осъзнава и обобщава образа на училището като място
за пътешествия в нови светове с учене, игра и четене;
рефлексира читателския си опит, като коментира презентацията на трите пътешествия с четене в 1. клас
(е-ресурс, поместен на титулната страница на раздел
Чета, уча се, играя) и осъзнава себе си като читател
– пътешественик в четенето.
Насоки за създаване на учебна среда
Предчетенето се организира като подготовка за
влючване на ученика в четенето-диалог с текста: първо децата се включват в диалога на Моливка и Гумичко и изразяват свое мнение по темата за ученето
и играта, определят предпочитание към една от дейностите, коментират може ли ученето да бъде игра
и на какво се учим, докато играем, обсъждат какво
място е за тях училището: място за учене, за игра или
за други занимания. Учителят припомня и записва на
дъската пътечката на четенето, която може да помогне в намирането на отговор на въпроса какво е училището: заглавие – въпрос – илюстрация – текст
– герой – читател – читатели.
Четене: Поставя се задачата за четене с разбиране на стихотворението – да разберем за кого какво
е училището и децата избират начин за решаването
Ӝ – дали да слушат четенето на текста от учителя или
сами да прочетат текста, да решат загадката. Диалогът с текста се моделира чрез разпознаване на въпроса в загланието на стихотворението и съотнасяне на
заглавие-въпрос с източници за намиране на отговор
– първо с илюстрацията, а после и с текста, който
децата прочитат самостоятелно (по собствено желание). За да проверят какво са разбрали, решават задачите на Книжка. Четат подборно какво е училището
за различните ученици, решават „математическа задача“, като определят колко са училищата в текста
(толкова, колкото са учениците), играят на питаници
и загадки по правилата, познати им от първи клас. За152

дават си взаимно въпроси и посочват отговарящ: За
кого училището е … (небе, гнездо…)? Какво е училището за (бухала, синигера….). Отгатни на кого е
училището, което описвам (синьо, с бели облачета;
червени, меки листенца с чуден аромат.. . Учителят
подсеща децата при съставяне на загадките да си помагат с „умните разузнавачи.
След играта на питаници и загадки, учениците играят на бърканици и на детективи: първо откриват
бърканицата в стихчето от дъската (Буквар е небето
за слона. Скалата е читанка за орли.За бухала училище е слонът. За рачето – гнездо върху комин), а после
проверяват кой детектив ще намери най-много прилики и разлики между текста и илюстрациите? Решават задачата на Въпроско, като четат подборно и
свързват информацията от текста с показаното на
илюстрациите. Размишляват по въпроса на Удивителна и правят извод от прочетеното. Обобщават на
какво са се учели в игрите (да търсят информация в
текста и илюстрацията, да си задават въпроси и да
намират отговор) и кога ученето е забавно (когато се
учим, играейки). Записват въпроса За кого какво е
училището? на листче, а на гърба на му дават своя
отговор и поставят листчето в раклата на мъдростта.
В заключение децата оценяват
Стълбицата
кои задачи са ги затруднили повече:
на четенето
задачите на Книжка, Въпроско или
Удивителна. Учителят им предлага
да оценят на кое стъпалце според
тях са се изкачили в четенето и въвежда Стълбицата
на читателя, инструмент за оценка на постигнатото
равнище на четене с разбиране. Ако стълбицата е на
работен лист, децата отбелязват стъпалцата (решените задачи) със знака .
Обсъждат отново какво място е за тях училището, като си припомнят пътешествията с четене от 1.
клас (място за пътешествия), разглеждат и коментират презентацията на пътешествията и си припомнят
правилата на работа с „умните“ карти (с уменията)
и с картите на пътешественика. За да разберат какви пътешествия им предстоят разглеждат новата си
тетрадка по четене, сравняват я с читанката, а после
се връщат на титула на първия раздел от читанката и
уточняват очакванията си за първото пътешествие с
четене във втори клас: ориентират се в целите му и
четат мотивационното стихче за помощниците в четенето, ученето, играенето и общуването.
Накрая с помощ от Мишока Е сравняват хартиената с дигиталната читанка, като за целта влизат заедно с
учителя в е-библиотеката на компютъра (платформата
с е-ресурси). Учителят демонстрира навигацията сред
лавиците на е-библиотеката, като показва всички учебници, с които децата ще работят през годината. Учениците се ориентират в своята (детска) програма за учене
и четене, в рамките на която пътешествията продължават и по всички други учебни предмети, осъзнават ролята и значението на четенето като средство за учене и
коментират как се чете и учи от книга (учебник).

ЦЯЛА ДЪБОВА БИБЛИОТЕКА
Мая Дългъчева
Четене на приказка. Урок за затвърдяване
Предварителна подготовка: Децата трябва да
попълнят предварително (у дома или по време на следобедните занимания в училище) анкетната карта в
учебната тетрадка „Аз, читателят“ и да донесат в училище последната книга, прочетена през ваканцията,
която ще препоръчват за четене на „малките бухалчета“ от класа
Цели: Затвърждават се уменията за четене с разбиране на разказ чрез ориентиране в случката и героите и отговор на въпроси към съдържанието на
текста; затвърждават се знанията и уменията на ученика да се ориентира в ситуацията на четене (кога,
къде, защо и как четем) и в ролята на читателя (какво
прави добрият читател, когато чете: подготвя се за
четенето, задава си въпроси и търси отговор в текста, вълнува се заедно с героите, размишлява върху
прочетеното и споделя с другите читатели, оценява се
като читател).
Очаквани резултати: Ученикът: чете с разбиране художествен текст, като задава въпроси към заглавието на текста и търси отговори на своите въпроси
първо в илюстрацията, а после с четене на текста;
представя прочетена книга, като се ориентира в елементите Ӝ; свързва съдържанието на прочетеното с
опита си на читател и отговаря на въпроса за кого
какво е четенето; ориентира се в ситуацията на четене, като споделя и обсъжда своята читателска анкета
с другите читатели.
Насоки за организация на учебна среда
В предчетенето учителят насърчава децата да
подредят изложба с гостуващи книги, които са донесли от домашните си библиотеки, и да се ориентират
в импровизираната пътуваща библиотека, която се е
събрала на изложбата. Коментира се кой какво е чел
през ваканцията, избира се най-интересната книга
за почетен гост. Децата обмислят дали да не оставят
книгите-гости за по-дълго в училище, дали да не ги
подредят и споделят в пътуващо сандъче (куфарче),
с децата от другите класове. Обмисля се проект „сандъче с пътуващи книги“, които децата могат да обменят, за да се поддържа достъпа до книги и мотивацията за непрекъснато четене в училище и у дома.
Четенето започва с „отключване“ на заглавието. Учителят го записва на дъската и децата прогнозират за какво ще се говори в новия текст, като коментират значението на всяка дума от него: Какво означава думата библиотека, защо ли се нарича дъбова,
с какви ли книги е пълна цялата. Отварят читанката
и съпоставят въпросите си с илюстрацията, за да потърсят в нея отговори. Направените предположения
се отхвърлят след като учителят прочита текста, тъй
като децата разбират какво не искат да правят бухалчетата. За да разберат по-добре какво искат да правят

Дом без книги
е като къща без
прозорци!

А какво е една библиотека
без читатели?

Цяла Дъбова библиотека
Бухалът – онзи същият, дето беше прочел най-много книги от всички в Оная гора, имаше малки бухалчета. Още преди да се излюпят, беше натъпкал цяла Дъбова библиотека с
най-дебели книги. Защото искаше да има най-умните бухалчета. Обаче на кое малко бухалче му се четат книги?!
– Искам да ме пуснеш да летя, не ми се чете как се лети
нощем! – пискаше едното.
– Искам да чуя Рекичката, не ми се чете как бълбука! –
пискаше другото.
– Искаме да видим останалите животни, не щем енциклопедии! – пискаха двете заедно.
Бухалът беше отчаян.
И бухалчетата бяха отчаяни.
Той просто искаше да ги научи да четат!
А те просто искаха да се научат да четат!
Понеже в Оная гора малките бухалчета мислеха, че четене
значи да разлистваш любопитно дебелите дъбове. Да разбираш бебешките думи на Рекичката. Да познаваш по мириса
останалите животни. Да не говорим за летене в тъмното – на
това и цяла Дъбова библиотека не може да те научи!
Те го смятаха за твърде стар.
Той ги смяташе за твърде малки.
Щом питаш, май всяка възраст е подходяща да влезеш в
Оная гора… Както и да четеш приказки за нея.
А също така – да ги разказваш.
? Кое изречение показва как бухалМая Дългъчева
четата опознават света?
Наблюдават всичко около тях.
Изучават света по книгите.
Защо Бухалът е събрал цяла дъбоУчат се от опита си и четат книги.
ва библиотека?
Какво искат малките бухалчета?
! Ти как би учил бухалчетата да
четат?
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те, учениците четат текста самостоятелно и отговарят
на въпросите на Книжка – първо за себе си, а после
за другите, като прочитат на глас отговорите в текста.
Задълбочаването на разбирането може да продължа в работния лист, за съставяне на който предлагаме
следните задачи:
1. Какво е за бухалчетата четенето? Подреди и
свържи правилно изреченията с представите на бухалчетата за четенето.
(В първа колонка се записват две мнения на бухалчета: Това е четене; Това не е четене
Във втората колонка е списъкът с представите за
четенето.
Разлистване на дъбове
Слушане на бълбукане
Подушване на миризми
Летене в тъмното
Оглеждане на животни
Разглеждане на енциклопедии
Четене на учебници по летене
Четене на цели дъбови библиотеки)
2. Свържете действията с желанията на бухалчетата. Какво искат да учат бухалчетата, а какво не искат?
(В първа колонка се записват: Искаме да учим;
Не искаме да учим. Във втора колонка – действията: четене летене слушане, разбиране миришене, разлистване пискане гледане писане смятане)
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3. Подчертайте правилния отговор на въпроса:
Защо бухалчетата не искат да се учат да четат: глупави са, мързеливи са, малки са?
4. Подчертай думите, която показват как учат бухалчетата: с нос, с очи, с тяло, с уши, с ум и сърце, с
действие, с книги (Преди да се реши следващата задача, децата решават задачите на Въпроско и Удивителна в читанката. Коментират дали не приличат на
бухалчетата, представят донесените книга, за да мотивират нечетящите деца от класа да не бъдат като
бухалчетата).
5. Как ние се учим да четем и да разбираме? Свържете геройчетата с правилните действия.
(Колонка с пиктограмите Книжка, Въпроско, Удивителна, Речник, Мишока Е:
В другата колонка – списък с действията на читателя:
Търся отговор на въпрос в текста
Казвам какво мисля по въпроса
Изразявам мнение и създавам нещо
Проверявам какво означават думите
Следвам мишока Е и откривам нови неща)
6. Подчертай какво за теб е четенето: развлечение,
пътешествие в нови светове, трудна задача, увлекателно занимание, училище за успех?
Светофарът на ученето

Следчетене.
Децата
споделят Думи на читателя за книгите и четенето,
Реших задачата,
ориентира се в ситуацията
но не знам как!
на четене, като обсъждат
своите читателски анкета
и обобощават ориентиЗнам как, но не
циите си в ситуациите на
мога да обясня!
четене: къде, кога, какво,
колко, с кого, защо… чета.
Учителят ги провокира да
Знам как и мога! размишляваш на глас как
чете добрия читател, като
им поставя задачата да обяснят на бухалчетата що е
четене и как човек да учи да чете с разбиране. В хода
или като резултат на обсъждането въвежда инструмента за оценка на ученето: Светофарът на четенето.
В урока по технология и предприемачество или по
изобрадително изкуство децата могат да си изработят
инструмента като карта.
СИВАТА МИШКА, Леда Милева
МИШКА, АМА ДРУГА!, Петя Александрова
Четене на стихотворения. Урок за нови знания
Цели на урока: Обогатяват се знанията на учениците за видовете книги чрез съпоставка на темите
и образите в две стихотворения, изразяващи гледни
точки по въпроса от кого трябва да се страхува книжката; формират се уменията за четене с разбиране,
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като учениците действаа с книга в ситуация на писмено и електронно общуване, съпоставят дигиталното
четене с четенето в от екран и откриват разликите в
условията за постигане на четене с разбиране (с какво си помагаме, когато четем от хартия и дигитално).
Очаквани резултати: Ученикът открива прилики
и разлики между хартиената и е- книгата, Прави разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей; Разграничава пряко от непряко общуване. Дава
примери за общуване чрез различни средства, включително електронни; Оформя самоделна книжка в работилницата ни Мишока Е и я разпечатва на хартия.
Насоки за организация на учебна среда
Предчетене. Децата демонстрират как се работи
с хартиена книга, като четат и разглеждат страницата
от читанката и се ориентират в сценария за работа
по темата на урока. Поставят си задачите: какво ще
четат, за какво ли се говори в двата текста, с кой текст
се свързва илюстрацията на страницата, в какъв ред
да се прочетат и обсъдят стихотворенията.
Четенето следва сценария на децата, като учителят насочва децата след прочита на стихотворенията
да играят на познатите игри: на питаници, детективи,
загадки, бърканици.
Акцент в урока е съпоставката на двата текста и
решаването на задачите на Въпроско и Удивителна.
Чрез тях се работи за постигане на целите на урока.
Следчетене: децата влизат в е-библиотеката на
Мишока Е и заедно с учителя откриват е-читанката,
в нея намират е-работилничката за книжки и заедно
изработват първата си самоделна книжка от бъдещата джобна библиотека. Учителят постава началото
на нов проект „Джобна библиотека“, която децата
ще събират през годината, като превръщат в малки
книжки произведенията, четене в уроците по четене.
Децата записват отговор на въпроса Трябва ли да се
страхува книжката от мишката и го поставят в
раклата на мъдростта, а у дома отнасят първата си самоделна книжка. На този етап или в следващ урок децата могат да регистрират и свой е-дневник в онлайн
портала Аз чета и да се включат в съревнованието
за най-четящ клас и най-четящо училище в България.
В заключение учителят предлага на учениците да
проверят какво са научили за книжките и мишките,
за начините на четене в хартиената и електронната
библиотека, като отбележат какво може и не може да
се прави с един клик на Мишока Е е-библиотеката на
компютъра или в интернет?
● да провериш какви книги има в нея
● да разгледаш кориците на книгите
● да избереш книжка за четене
● да я разтвориш и да я прелистиш
● да я подържиш в ръце
● да избереш текст за четене
● да четеш и да разглеждаш илюстрации
● да провериш дали си разбрал прочетеното
● да помиришеш книжката

СТРАШНИЯТ ЗВЯР, Лев Толстой
Четене с разбиране на приказка
Урок за нови знания
Цели: Ученикът усъвършенства четенето с разбиране, като формира умения да отговаря на въпроси
по съдържанието и доказва разбиране на въпроси по
съдържанието на изучаваното произведение; прави
връзка между заглавието и съдържанието на текста
като трансформира заглавието във въпрос към текста и намира отговор в съдържанието му. Усъвършенстват се комуникативната компетентност (чрез
развитие на умения за ориентация в комуникативна
ситуация) и уменията за учене (чрез въвеждане и
прилагане на инструменти са самостоятелно четене
и самооценяване: Облакът на въпросите, Личицата
на четенето, Светофарът на ученето).
Очаквани резултати: ученикът чете текста и
отговаря на въпроси по съдържанието му, доказва
разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение; прави връзка между заглавието
и съдържанието на текста с помощта на Облакът на
въпросите, самооценява четенето си с Личицата на
четенето, самооценява ученето със Светофарът
на ученето.
Предчетене. Учениците се настройват за активно
четене с разбиране, като играят на питаници (на въпроси и отовори) със заглавието на текста. Децата влизат в
ролите на питащ и отговарящ, а учителят задава игровата цел на взаимодействието между тях с формулата на
въпроса-стратегия Кой ще каже повече? После записва заглавието на текста (темата на речевото общуване)
на дъската и уточнява правилата на ролите, като конкретизира въпроса: Кой ще каже/зададе повече въпроси
към заглавието? Кой ще каже/направи повече предположения в отговор на въпрос. Примерни въпроси: Кой
е страшният звяр? Къде се намира, какво прави, какъв
е, за кого е страшен, защо е страшен… Припомнят се
въпросителните думи, с които задаваме въпроси, а „Полето на въпросите“, с което децата са работили в 1. клас
се трансформира в „Облака на въпросите“). Децата разиграват питаниците спрямо заглавието, а след това конкретизират своите въпроси и отговори, като разглеждат
илюстрацията към текста в читанката. Предполагат кой
е този, който се страхува, от кого може да се страхува
и защо се страхува от него. Слушат прочита на текста
от учителя и проверяват предположенията си. По въпросите за обобщаване коментират впечатленията от
образите на героите: кой от какво се страхува и защо се
страхува, кой какъв е и защо е такъв?
Къде
Как
Защо

Светофарът на ученето

Четенето се осъществява със задачата да се разбере текста самостоятелно,
Реших задачата, за да отговорят правилно на
но не знам как! въпросите след него. След
прочита му децата четат
задачите на Въпроско, споЗнам как, но не
делят на колко и на кои въмога да обясня!
проси могат да отговарят,
кои са ги затруднили, в коя
част на текста са намерили
Знам как и мога! отговора, на кой въпрос не
са намерили отговор в текста, но са се досетили какъв е той.
Коментарът се провежда с помощта на инструмента Светофар на ученето. В хода на обсъждането
учениците установяват какво са пропуснали в текста,
какво не разбрали добре, и се мотивират за връщане
към текста и подготовка на аргументиран отговор на
следните въпроси:
● От кого и защо мишлето трябва да се страхува?
● Как намери отговор на въпроса:
● Отговорът на кой въпрос откри лесно в текста и
можеш да го прочетеш.
● Отговорът на кой въпрос е скрит в текста и трябва да го разкриеш сам
● На какво трябва да вярваме – на очите си или на
онова, което знаем.
● Как оценяваме кой какъв е: по външния му вид,
по думите му, по постъпките му
Въпросът „Кой какъв е и защо е такъв?“ се записва върху „облачно“ листче и се поставя в раклата на
мъдростта.
Следчетене: УченициЛичицата на читателя
те оценяват цялостната си
дейност с текста с помощта на инструмента ЛичиХаресвам!
цата на читателя: и по
въпросите: Харесва ли ми
текстът, който прочетох
(Усмихната или намръСправих се!
щена ще е звездичката)?;
Справих ли се със задачите? Интересно ли ми
Беше ми
беше да чета и уча в уроинтересно!
ка? (какви ще са кръгчето
и сърчицето)?

Кога
Какво
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ПОДВИЖНИЯТ ТРОТОАР, Джани Родари
Входяща диагностика на четенето с разбиране
Урокът за проверка и оценка е част от тематичната рубрика в учебния комплект: Какво знам, мога
и обичам в четенето. Инструментариумът за провеждането му е поместен на Страничкa за проверка и самопроверка, в учебната тетрадка по четене, а
целта му е да се установи входното ниво на уменията
за четене с разбиране – отправна точка за проследяване на напредъка в четенето през годината.
Диагностиката се планира през втората седмица
от учебната година, за да има ученикът време за адаптация към училищния ритъм на живот и възможност
да възстанови равнището на читателската си грамотност отпреди лятната ваканция.
Тестът включва задачи 8 задачи, от които 4 са със
затворен. Времето за самостоятелна работа на учениците е 1 учебен час, а резултатите се оценяват съобразно ключа с верни отговори, даден тук.

ДЪРВЕНАТА САБЯ, Морис Карем
Урок по извънкласно четене
(Уроците по извънкласно четене се представят в
последната част с методически разработки, за да се
осмисли по-добре системата на работа с книгата)
КОМПЮТЪРЕН СПЕЦИАЛИСТ
Банко Банков.
Четене на разказ. Урок за нови знания*
(* По темата се работи и в учебната тетрадка по четене)
Цели на урока: Усъвършенстване на уменията да
се възприема, осмисля и интерпретира литературен
текста чрез търсене и разбиране значението на новите думи в контекст (правене на връзки общото съдържание на текста и илюстрацията) и самооценяване
равнището на разбиране чрез Стълбицата на Читателя. Развитие на уменията за ориентиране в случката
и проследяване действията на героите, в контекста на
което се изяснява смисълът на непонятните изрази
Развитие на ключови компетентности: Разграничава пряко от непряко общуване. Дава примери за
общуване чрез различни средства, включително електронни. Осмисля ролите на общуващите – говорител
и слушател, пишещ и четящ; самооценява разбирането чрез Стълбицата на четенето и Личицата на
читателя.

Карта за оценяване на резултатите от теста за входяща диагностика
Очаквани резултати от обучението
след първи клас
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано литературно и фолклорно
произведение.
Разбира значението на непознати думи
в контекста на изучаваното литературно
произведение.
Ориентира се в съдържанието на изучаваното
литературно или фолклорно произведение.
Ориентира се в случката. Ориентира се
в случката в изучаваното лит. или фолкл.
произведение.
Преразказва устно епизод от литературно и/или
фолклорно произведение и кратък художествен
и/или нехудожествен текст.
Чете правилно и с разбиране малки по обем
художествени или нехудожествени текстове.
Разпознава приказка, разказ, стихотворение,
гатанка.
Проявява готовност да се самооценява*

Зад.
№
1

Критерии за оценка

Точки

Открива и подчертава в текста конкретна
информация в отговор на въпроси

4

2

Определя правилно значението на думите с избор
на верен отговор

3

3

Разграничава верни от неверни твърдения спорред
казаното в текста
Не може да разграничи верни от неверни твърдения
Дописва изречения, изразяващи различни смислови
отношения между фактите. Установява връзки
между изреченията в текста
Възстановява последователността на изреченията
в текста

6

6

Избира заглавие, подходящо за текста

1

7

Какъв вид според теб е това произведение?

1

4

5

3

4

Оценява текста
Оценява дейността
Оценява резултата
18
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Очаквани резултати: Ученикът
свързва заглавието на текста с неговото съдържание и осмисля в
контекст значението на нови думи и
изрази. Ученикът свързва жизнения си опит с информацията от текста, за да изясни
значението на непознатите за него думи; Ученикът
прави предположение за значението на неясни за
него думи и проверява хипотезата чрез търсене на
връзка с други думи в текста, ученикът самооценява
разбирането си чрез Стълбицата на читателя.
Насоки за организация на учебна среда
Предчетене: Учителят мотивира ученика за активно взаимодействието с текста, като поставя задачи за тълкуване на заглавието, прогнозиране на съдържанието и проверка на предразбирането с помощта на илюстрацията. Обсъждат се предположения за
какво ще се говори в текста, какво означава думата
специалист, какво ни подсказва думата компютърен,
какви умения трябва да притежава човек, за да стане
компютърен специалист и лесно ли се става такъв?
Учителят предлага на децата да разгледат разтвора от читанката и да потърсят герой, подходящ за
тази роля: дали не е Гумичко, който държи таблет,
или Моливка, която е загубила своя, или пък птичето,
забило клюн в екрана на компютъра. Децата допускат
и отхвърлят различни възможности, а за да обмислят
по-добре кандидатурата на птичето, решават предтекстовата задача в учебната тетрадка. Учителят ги
подканя да обобщят окончателното си предположение и да го проверят с четене.
Четене. Задачата на децата е да следят внимателно четенето на учителя, като си представят онова,
което чуват, и да кажат стоп, когато разберат кой е
компютърният специалист. Учителят обаче спира
преди да чуе стоп, за да провери дали децата „мислят
в картини“ и задава контролен въпрос: Какво прави
сврачето в птичето училище и след училище? Логично е първият стоп, да се поиска от страна на децата,
след споменаването на програмистката Нели и нейните занимания. Дори ако децата не реагират, учителят трябва да го направи, да спре и да моделира на
глас стратегията за търсене значението на непознати
думи не в речника, а в процеса на самото четене. Той
прекъсва четенето и демонстрира стратегията за разбиране на нови думи с помощта на самия текст, като
размишлява на глас:
Не познавам значението на тази дума „програмист“. Спирам, за да помисля какво означава тя.
Препрочитам отново изречението и следя за реда на
думите (набира цифри и букви на екрана на компютъра). Мисля си, че вече разбирам какво означава (човек, който работи с компютър, може би това е компютърния специалист), но не съм сигурен. Ще чета
нататък и ще проверя дали съм прав.
Четенето на стоп продължава и при следващите
два епизода, като след всеки от тях се обсъжда дали

Стълбицата
на четенето

Компютърен
специалист
В рошаво гнездо между клоните на тополата живеят свраката Станка и синът
Ӝ Пазимирчо.
Всяка сутрин Пазимир посещава птичето училище. Там се учи да чете, да
пише и да лети нависоко, за да се пази от
котките и от прашките. Следобед подскача по клоните на тополата и прелита до
перваза на прозореца срещу родното му
гнездо. Зад този прозорец работи Нели.
Тя е програмистка и докато набира цифри
и букви на екрана на компютъра, хапва
сусамена кифла или хлебче с кренвирш.
Веднъж Нели остави залък от кифла до
включения компютър и отиде да си купи
шише боза. Пазимир влетя през открехнатия прозорец, клъвна залъка, заподскача по клавишите на компютъра и върху екрана се изписа: ЗАС ЪМ СВРАК!
Сврачето засрича буква по буква, изцвърча гордо: „Ограмотих се, ограмотих се!“.
И литна да съобщи на майка си.
Привечер махленските птици се събраха на перваза зад прозореца на баба
Стефка, да гледат телевизия. Те по-малко
гледаха, а повече бъбреха и се хвалеха.
Станка ги изслуша и гракна важно:
– А пък моят Пазимирчо завършва
компютърен курс и ще отлети на специализация в чужбина!
Останалите птици зяпнаха от завист и
учудване.
На другата сутрин върху прозореца
на Нели опънаха мрежа против комари и компютърните уроци на Пазимир
свършиха.
По Банко П. Банков

Останах без приятел
заради тоя
таблет! Ти само с
него играеш!
Не играя, а ти пиша
съобщение. Ей сега
ще го получиш.

Какво прави сврачето Пазимир в
птичето училище? На какво се учи той след
училище?
! По какво сврачето прилича на дете?

Измисли продължение на историята.

14

пък свракът не е специалистът, щом вече може да
пише на компютър, или пък ще стане такъв, когато
завърши компютърен курс и направи специализация
в чужбина. Коментира се попътно и значението на
тези изрази, към които накрая се добавя и словосъчетанието компютърни уроци.
Децата четат текста самостоятелно наум, за да се
проверят дали правилно са разбрали новите думи, а
и за да се уверят, че заглавието наистина се отнася
за необикновения сврак Пазимир. След прочита отговарят с подборно четене на въпросите на Книжка,
решават писмено текстовите задачи от учебната тетрадка, за да обобщят представата си за героя, отново
се връщат в читанката, за да отговорят на въпроса
на Удивителна: По какво сврачето прилича на дете?
Дискутира се може ли неограмотеното свраче да бъде
компютърен специалист или му трябват още компютърни уроци. Какво ще направи Пазимир, за да си ги
осигури? Учителят подсказва отговор, като насочва
децата да разгледат на следващата страница илюстрацията с кацналия на училищния прозорец Пазимир.
Децата измислят продължение на исторята заедно,
после всеки го записва самостоятелно в тетрадката.
Така чрез тълкуването на заглавието и търсенето на
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значението на новите думи, децата мислят в образи, правят образна конкретизация на съдържанието
в процеса на четене, а чрез намерените значения на
думите, разбират по-добре образите на герои и постигат образно обобщетие.
Следчетене. В заключителния етап на урока децата обсъждат как са се справили с въпросите на
Книжка, Въпроско и Удивителна и на кое стъпалце на
читателя ще кацне компютърният специалист. В този
първи урок за самооценка със стълбицата Пазимир е
едва на първото стъпалце, тъй като децата се справят
най-добре с въпросите на Книжка. Но изкачването на
Пазимир по стълбицата едва започва.
ЕХ, ЧЕ Е ВЕСЕЛО!, Асен Босев
Урок за нови знания*
Цели: Формиране на умението да се долавят и откриват повторенията в стихотворен текст като основа
за създаване на ритъм и настроение, да следват ритъмния модел в словотворческа дейност за създаване
на стихче. Усъвършенстване на уменията за разграничаване на стихотворна от нестихотворна реч и на
уменията за правилно, гладко и изразително четене с
опора на ритмичната структура на текста
Очаквани резултати: Ученикът открива повторението като изразно средство в конкретно литературно произведение, чете ритмично и правилно, като
изпреварващо се ориентира към принципа на повторението на стихотворния форма; изразява емоционално-оценъчно отношение, съставя куплет от стихотворението, следвайки модела на повторението.
Насоки за създаване на учебна среда
Предчетене. Учителят включва децата в ситуация на комуникация с цел съставяне на програма за
спортен празник на училището. По групи учениците
правят предложение за спортни или други занимания,
които да се проведат в рамките на празника. Всяко
дете трябва да напише какво иска да прави през този
ден, а капитанът на отбора – да обобщи и представи
резултата. След като предложенията на групите са
изслушани, децата трябва с тяхна помощ да опишат
празника така, сякаш в момента участват в него, да
визуализират и да кажат какво правят, виждат, чуват
и чувстват заедно. А в заключение да довършат изречението: Ех, че е весело, когато…?
Учителят записва на дъската изречения, които се
доближават до текста от стихотворението и предлага на децата да чуят още едно описание, подобно на
тяхното; да сравнят двете словесни словесна картини
– описаната от тях с тази, която ще чуят, и да решат
на коя искат да прилича техният празник.
Четене. Учителят прочита стихотворението, предварително записано на дъската, но скрито от очите на
децата, в следната версия: ……………………. (заглавие)
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Предпочитам
игрите с приятели на
открито пред игрите
на компютъра.
Ако добавяш по
ябълка на ден,
ще бъдеш здрав,
бодър и весел.

Ех, че
е весело!
Ех, че е весело,
ех, че е весело,
ех, че е весело
в нашия двор.
Пеем, люлеем се,
пеем, люлеем се,
пеем, люлеем се
тук на простор.
Радостно тропкаме,
радостно тропкаме,
радостно тропкаме
кръшни хора.
Хвърляме топката,
хвърляме топката,
хвърляме топката
и я ловим.
Волно спортуваме,
волно спортуваме,
волно спортуваме
в бодър отбор.
Ех, че е весело,
ех, че е весело,
ех, че е весело,
в нашия двор.
Из „Ех, че е весело“
от Асен Босев

Ех, че е весело в нашия
двор!
Пеем, люлеем се тук на
простор.
Радостно тропкаме
кръшни хора.

Какво правят децата?
По колко пъти се повтарят еднаквите
редове?
Кой куплет се повтаря в текста? Защо?
! Повторението на кои думи и изрази ти
помага да усетиш ритъма на игрите?
Избери едно изречение и го прочети, като
пляскаш с ръце на всяка сричка или дума.
! Кои думи трябва да повториш в
изречението Крием се, гоним се в дружна игра,
за да прилича то на куплет от стихотворението?
В колко реда трябва да го запишеш?
15

Крием се, гоним се в
дружна игра
Волно спортуваме в
бодър отбор.
Ех, че е весело в нашия
двор!

Учениците изразяват мнението си и споделят впечатленията си от стихотворението. Долавят ритъма и
римата в стихотворната реч, като на свой ред прочитат текста, пляскайки ритмично с ръце. Коментират
как в стихотворението е предадено настроението на
децата. Търсят изречението, което го изразява, и откриват, че то завършва с удивителен знак и се повтарят в началото и в края на стихотворението. Правят
извод кое помага да се предаде настроението на децата. Решават кои думи от текста да станат заглавие
и стигат до идеята да озаглавят текста,като повторят
част от същото изречение.
Ако има възможност, учителят приканва децата да
се хванат за ръце и да се завъртят в кръг с подскоци, като едновременно с това казват/четат стиховете.
Долавят по-отчетливо глаголите, които предават на-

строението и динамиката на текста и довършват отново изречението Ах, колко е весело, когато...
Когато се наиграят, учениците четат текста от читанката, за да го сравнят с този от дъската и намират нови прилики и разлики между стихотворенията.
Откриват повторенията на глаголите и стиховете във
всеки куплет и осъзнават, че с тях се показва и настроението, и продължителността на забавлението.
Следчетене. Решават задачите на Удивителна
в читанката, а след това и в тетрадката, като първо
допълват пропуснатите повторения в куплет, а после
с помощта на повторението превръщат изречение в
нов куплет от стихотворението.
По преценка на учителя може да поставят и изследователски задачи, свързани с римите.
● Децата да четат стихотворението, като пляскат с
ръце само когато чуват двойки рими и да открият
какво се повтаря в думите, които се римува (не
само последната сричка, но и мястото на ударението в думата).
● Учениците да открият къде в стихотворението,
на кое точно място могат да добавят съчинения
от тях куплет. За целта трябва да се досетят отново да потърсят римите (с коя дума в края на
кой стих има дума, която се римува с последната
дума в техния куплет.
● Децата да открият къде още липсва куплет в стихотворението, като открият завършек на стих,
който си няма другарче, с което да римува края
си. Тогава им съобщава и последното изречение,
което могат да добавят като куплет в стихотворението, след като добавят в него повторенията:
„И се прескачаме — миг не стоим“ (римува се с
ловим).
Накрая децата се самооценяват, като избират един
от инструментите, които вече познават.
ПОЖАРНИКАРСКИТЕ КУЧЕТА, Л. Толстой
Урок за затвърдяване*
Цели: Усъвършенстват се уменията на ученика да
разграничава литературен от нелитературен текст, да
отговаря на въпроси за факти и сведения, да разграничава информация от измислица, да разграничава
въпроси за факти от въпроси са правене на извод и да
разбира как се търси отговор на различни въпроси, да
прави разлика между четенето на хартия и четенето
на екран.
Очаквани резултати: ученикът доказва разбиране на въпроси към съдържанието на текста, отговаря
на въпроси към текста, задава въпроси към текста,
подбира ключови думи за търсене на информация по
дадена тема в медиите/интернет; проверява и оценява
равнището на четене с разбиране чрез стълбицата на
четенето.

Според теб какво
е кучето
за човека?

Пожарникарските
кучета
В градовете често се случва по време
на пожар в къщите да остават деца и да не
могат да ги измъкнат, защото от страх те
се укриват и мълчат, а от дима не могат да
ги видят. Затова в Лондон има обучени кучета. Тези кучета живеят с пожарникарите
и когато се запали някоя къща, пожарникарите изпращат кучетата да измъкват децата. Едно такова куче в Лондон е спасило
дванадесет деца. Наричали го Боб.
Веднъж се подпалила една къща. И когато пожарникарите пристигнали до къщата,
към тях се втурнала една жена. Тя плачела и казвала, че в къщата останало двегодишното Ӝ момиченце. Пожарникарите
изпратили Боб. Боб се затекъл по стълбата и се скрил в дима. След пет минути
той изскочил от къщата и със зъбите си
носел момиченцето, захапано за ризата.
Майката се втурнала към дъщеричката си
и заплакала от радост, че дъщеричката Ӝ
била жива. Пожарникарите милвали кучето и го разглеждали – дали не се е обгорило; но Боб отново напирал към къщата.
Пожарникарите помислили, че в къщата
има още нещо живо и го пуснали. Кучето
се затекло в къщата и скоро изскочило –
нещо захапало. Когато хората видели какво носи, всички се разсмели: то носело
една голяма кукла.

Т
Това
зависи от човека,
който му е стопанин.
Има кучета полицаи,
спасители, водачи,
домашни любимци…

Лев Толстой

Защо пожарникарите имат
специално обучени кучета? С какво
е известно кучето Боб?
? Какво е направил Боб по
време на спасителната акция?
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! Страшна, героична или забавна е
случката с Боб?
Истинска или измислена е тази
история?
Каква е професията на пожарникарите
според теб? Защо?

Насоки за организация на учебна среда
Сценарият за организация на урока е базиран основно в учебната тетрадка по четене.
Подготовката за четене се осъществява чрез
предтекстовата задача в ситуация на симулирато четене на съобщения от медиите. Децата трябва да прочетат какво пише във вестника (списанието) интернет
и да направят извод за професията на кучета, за които
се отнася информацията. Коментира се какви други
истории за кучета герои са чували или чели, споделят
любопитни факти, узнати за тях. Така се стимулира
интересът на децата към четенето на текста Пожарникарските кучета, а по илюстрацията те прогнозират за какво ще се разказва в него. На тази основа
децата сами формулират задачата на четенето – какво
искам да узная за случилото се по време на пожара.
Първият прочит може да се проведе в различни варианти: от учителя, от добре четящ ученик на
глас, от всеки учени самостоятелно и наум или да се
прослуша. Учителят избира начина, като приоритет
е мотивацията на децата за самостоятелно четене на
списания или от други периодични издания.
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Работата продължава в учебната тетрадка, като се
решават последователно всички оставащи задачи, а
след това се коментира видът им: за факти, проверими в текста (вярно – не вярно); за правене на изводи
(въпросите с ключови думи защо), въпроси за оценка
(пак за извод) и за подреждане на изречения – (правене на хронологични връзки между действията).
Провежда се колективно обсъждане на решенията,
а продължението на урока може да бъде свързано с
игра на питаници: учениците превръщат твърденията,
които са оценявали като верни или неверни във въпроси, разменят си въпроси и отговарят на тях; по аналогия си задават допълнителни въпроси към текста, за
да проверят дали другите са го чели с разбиране.
Следчетенето има за акцент изразяването на емоционално-оценъчно отношение в отговор на въпросите на Удивителна: Страшна, героична или забавна
е случката с Боб? Истинска или измислена е тази история? Каква е професията на пожарникарите според
теб? Защо?
Коментира се как се търси информация в интернет по интересна за нас тема (какво още бих искал да
узная за кучетата герои), децата предлагат ключови
думи, учителят демонстрира онлайн търсене с тях.
Всяка редичка се самооценява с различен инструмент, като коментира какво и как може да се прави с
него

Има различни
начини да се
озовеш в приказка.
Например с четене.
Аз пък обичам
б
да играя роля
в театъра на
приказките.

И косът помага
Дошла пролет. Лозари тръгнали да режат лозята. Повикали и коса да помага.
– Хайде, косе, да режем лозята!
– Сега не мога! – рекъл той. – Сега си
правя гнезденце.
Дошло време лозето да се прекопае.
Лозарите пак повикали на помощ косето,
а то им отвърнало:
– Не мога. Сега мътя яйчицата си, трябва да ги топля, че да ги излюпя. Работа
имам много.
Дошло време за връзване, косето пак не
пожелало да помогне.
– Хайде, косе, да връзваме!
– Не мога – отвърнал косът. – Малки са
ми пиленцата.
Узряло гроздето. Тръгнали лозарите да
го берат.
– Хайде, косе, да берем грозде! – извикали му берачите на шега.
– Ей сега, ей сега! – радостно извикал
косът. – Чакайте да повикам и малките да
помагат!
Ала лозарите му рекли:
– Почакай, косе, почакай! Който не работи, не трябва да яде.
Народна приказка

? Колко пъти лозарите срещат
косето? Кога? Различават ли се случките по:
а) героите в тях
б) мястото на случката
в) времето на случката
г) това, което правят героите?
Как разбираш думите на лозарите: „Който не работи, не трябва да
яде“?

! Прочетете приказката по роли.
Разделете се на групи, за да подготвите представление.
17

И КОСЪТ ПОМАГА, народна приказка
(2 часа)*
А) Урокът за нови знания има за цел: да стимулира желанието и да формира умението на учениците
за ролево четене в образа на героя, за ориентиране в
случката и коментар на постъпката на героя, за творческа интерпретация на приказката и творческо себеизразяване със средствата на театралното изкуство
(разпределение на ролите и репетиране на ролята си).
Б) Урокът за затвърдяване има за цели да се
усъвършенства уменията му за ориентация в случката и в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?), за
уместна употреба на езикови и неезикови средства за
общуване, за усъвършенстване на уменията на ученика да чете българска народна приказка правилно и
с подходяща интонация, да си сътрудничи с други за
реализация на общи творчески проект.
Очаквани резултати: А) Ученикът дава идеи за
разпределяне на ролите и за поведението на героите
при сценичното представяне на изучавано произведение. Разграничава речта на героите от речта на разказвача и влиза в ролите на различни герои, докато
чете думите им. Б) Коментира постъпките на героите
от изучавано произведение; Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За
какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Чете правилно и с
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подходяща интонация фолклорна приказка; Поема
отговорност за драматизацията съобразно разпределението на ролите и задачите между участниците.
Насоки за организация на учебна среда.
Сценарият за организация на урока интегрира задачите от читанката с дейностите за самостоятелна
работа в учебната тетрадка.
В предчетенето интересът към четивото и четенето се стимулира чрез беседа за любими занимания
и споделяне на предпочитания към различни творчески дейности в училище или през свободното време
(четене на приказки, посещение на театър, правене на театър, рисуване, участие в школа по музика
и танци и пр.). Може да се импровизира празник на
изкуствата и децата да съставят празнична програма
за седмицата на изкуствата: какво искат да правят в
понеделник, вторник, сряда и т.н. Коментира се как
може да се направи празник на изкуствата още днес в
класната стая и в урока по четене. Децата се включват в диалога на Моливка и Гумичко и коментират
чие предпочитание споделят. Учителят съобщава, че
има подходящ текст в читанката, с който наистина
могат да поиграят не театър. Предлага на децата да
предположат що за текст ги очаква, какъв трябва да

е един текст, за да може да се играе на сцена и какво
трябва да подготвят заедно, за да си направят театър
в класната стая. Обмислят се стъпките в изпълнението на проектната задача: Театър в класната стая.
Четенето започва със слушане на артистично
изпълнение на произведението от аудиозаписа. Задачата на слушателите е да се пренесат мислено в
театралната зала и да си представят какво се случва
там така, сякаш са на представление, все едно са на
театър. След това от позиция на зрители (бях – видях)
децата споделят какво са видели на сцената на своето
въображение.
Четат самостоятелно текста, за да открият колко и
какви роли трябва да си разпределят, (всеки сам обмисля и изказва аргументирано предложение), после
препрочитат текста, за да решат в колко картини ще
представят приказката на сцена – с опора на въпросите от читанката разграничават случките, а чрез задача
2. в тетрадката се ориентират в реда им.
Правят разпределение на ролите и всеки се подготвя за тяхното изпълнение, като решава задача 5.
в учебната тетрадка, а после партньорите по чин разиграват мини театър на маса, като четат по роли, а
после се опитват да разучат думите на разказвача и
репликите на героите наизуст. При всеки тур на ролево четене един от партньорите трябва да изпълнява
две роли, да преминава от ролята на разказвач в ролята на герой, което изисква преминаване от образ
в образ и съответни опити във превъплъщенията. В
хода на тези репетиции партньорите уточняват и поведението на актьорите на сцената.
Вторият урок се организира като репетициите по
двойки или с целия клас се редуват с връщания към
текста, нови четения с цел по-добро изучаване на образа на героя, чиято роля се изпълнява, и по-добро
осмисляне на отношенията между героите, в т.ч. на
разказвача към героите, за да се изрази посланието на
приказката със средствата на театъра.
В помощ на тази подготовка е решаването на задачи 3 и 4 в учебната тетрадка.
Накрая различните актьорски трупи могат да дефилират на сцена и така да се проведе мини фестивал
в театъра на приказките.
А реализацията на минипроекта на основата на
междупредметната интеграция на видовете изкуства
може да се осъществи във времето по следната примерна програма:
Прочетете приказката по роли. Разделете се на
групи, за да подготвите представление по приказката.
Какви задачи трябва да си разпределите?
● Кои роли актьорите ще разпределят помежду си?
Какво те ще репетират?
● Какво ще правят музикантите? Как ще озвучават
изпълнението?
● Какви ще са задачите на художниците? Само декори ли те ще рисуват?

АВТОБУСЧЕТО, КОЕТО СЕ СТРАХУВАШЕ
ОТ ТЪМНОТО*, Доналд Бисет
А) Урок за нови знания
Цели на урока за нови знания: Ученикът овладява умение да прави предположения за съдържанието на книгата по нейното заглавие, да разпознава заглавието на книгата върху корицата Ӝ, да си служи
с него, когато се ориентира в съдържанието и вида на
книгата, да формулира въпроси към заглавието и от
заглавието към текста, за да контролира четенето с
разбиране, да свързва заглавието на книгата сборник
с името на автора и с жанра на произведенията в нея
(Небивалици).
Б) Целта на урока за затвърдяване и обобщаване
е да разшири и обогати читателския си опит във възприемането на литературни приказки, да задълбочи
разбирането си за тях и да обобщи представата си за
жанра на литературната приказка. За целта учителят
организира практическото взаимодействие на ученика с текста посредством методите на учебния (образен и сюжетен) анализ и на интерпретация на произведението чрез творчески дейности.
Очаквани резултати: Ученикът разграничава заглавие на произведение и заглавие на книга, свързва
заглавието на книгата с нейното съдържание; по заглавието преценява дали книгата е с едно произведение или е сборник, насочва четенето си, като поставя
въпроси към заглавието или превръща заглавието
във въпрос към текста, осмисля съдържанието във
връзка със заглавието, чете с ориентация в епизодите
и в образа на героя. Ученикът открива и съпоставя
герои от произведението; разпознава произведение
като литературна приказка, съпоставя различни литературни произведения; творчески преразказва литературна приказка.
Предварителна подготовка: Децата донасят в
училище своя любима книга, която не показват на
другите, а предават направо на учителя.
Предчетене: Учителят е подредил изложба с
книжките, до които децата не са имали достъп преди
урока. Той започва с играта на питаници „Познай книгата“. Всяко дете, което е донесло книга, я представя,
като отговаря на въпроси за нея, но без да я показва.
Всеки, който иска да познае книгата, може да задава по три въпроса, без обаче да пита за заглавието Ӝ.
След като изслуша отговора на своите въпроси, познавачът трябва да открие книгата сред другите книги
на изложбата и да прочете заглавието от корицата Ӝ.
После, без да разгръща книгата, трябва да прецени
дали тя е сборник или съдържа само едно произведение. По-нататък играта се обръща – дете избира книга
и предполага за какво се разказва в нея, дали тя съдържа едно или повече произведения. Ученикът, на когото е книгата, оценява направеното предположение.
След играта учениците обобщават как най-лесно и бързо може да се намери нужна ни книга и как
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най-лесно можем да изберем нова книга за четене. В
контекста на ситуацията учениците определят целта
на урока – да се научим да разгадаваме заглавията на
книгите и книгите по заглавията им, за да избираме за
четене най-интересните книги.
Четенето започва с нова загадка от учителя към
децата. Те трябва да допълнят заглавието с подходящи
думи и да предположат що за книга се крие зад него.
На дъската учителят записва: …………………….,
което се страхуваше от……………………….
Учениците изпробват различни варианти за допълване на заглавието и замислят по тях истории. Осъзнават, че всяка дума от заглавието е важна в предсказване на съдържанието. Импровизират огледални
истории, като допълват заглавието с предложените от
учителя думи – автобусчето и тъмното, и стигат до
извода, че различното място и връзки между думите
могат да преобърнат една история наопаки (модел на
Джани Родари).
След като разгледат илюстрациите в читанката,
децата правят избор на окончателен вариант на заглавието, влизат в образа на автобусчето и решават
предтекстовата задача в учебната тетрадка: по илюстрацията всеки дописва от името на героя изречения,
които изразяват различни емоционални състояние на
едно автобусче и съпреживяват с тях. От тази позиция и и с тази настройка слушат прочита на текста от
учителя.
Учителят чете текста с прекъсване за размисъл на
глас, задава си на глас въпроси от вида: какво ли ще
стане по-нататък, дали автобусчето ще се справи със
своя страх, какво ли ще направи майка му, за да му
помогне; какво ли ще направи тъмното, след като чуе
приказката за автобусчето, а автобусчето – след като
чуе приказката за тъмното… Децата отговарят на
въпросите с предположения и ги проверят с активно
слушане с разбиране на следващата част от историята. Накрая свободно споделят мислите и чувствата,
които е извикала приказката у тях. Връщат се мислено към точките на прекъсване в четенето и съпоставят това, което са предположили с онова, което се е
случило.
Учителят предлага на децата отново да проследят
историята на автобусчето, но този път като четат сами
текста и спират за размисъл и разговор на същите
места, в които той е прекъсвал четенето. Поетапно, в
различните точки на прекъсване децата отговарят на
въпросите от читанката и решават задачите от учебната тетрадка, свързани със съдържанието на първия, а после и на втория епизод. Целта е учениците
практически за разграничат епизодите в приказката
и да осъзнаят отношението между тях като отношение между проблем и решение, да осмислят ролята на
приказката в разрешаването на проблема на героя и
да обобщят за какво ни помага слушането и четенето
на приказки. Попътно се коментират връзката между
заглавието (поставя проблема на героя) и съдържа162

Автобусчето,
което се страхуваше
от тъмното
Имаше едно време едно червено автобусче, което живееше в гаража с майка си и
баща си. Всяка сутрин зареждаха тримата
с бензин, масло, въздух и вода, а после те
возеха хората от селото, където живееха,
до големия град край морето и обратно.
Автобусчето беше минавало по този
маршрут много пъти, но само през деня,
никога нощем, защото ужасно се страхуваше от тъмното.
Веднъж майка му каза:
– Слушай сега да ти разкажа една
приказка:
Някога, много-много отдавна, тъмното се страхувало от автобусите. Един ден
майка му рекла: „Не трябва да се страхуваш. Още е ден, но ако ти не се покажеш,
за да се стъмни над света, хората няма да
знаят, че е време да си лягат. Звездите няма
да разберат, че трябва да изгреят на небосвода. Така че, давай! Опитай, бавно и
полека“.
Така тъмното, което се криело зад слънцето, излязло и полека запълзяло по улиците и край къщите. Край него профучавали

Мен ме е страх от
тъмното, а уж не съм
страхлива.

Аз пък съм
безстрашен.
Тъмното се
страхува от мен!

автобуси. Тъмното решило да бъде смело
и продължило да пълзи нататък. Запалили
уличните лампи, а автобусите светнали фаровете си.
Тъмното обаче не се предавало и продължило нататък. Не щеш ли, преди да разбере какво става, един автобус го прегазил,
като свирнал силно с клаксона си. Каква
изненада! На тъмното му станало приятно.
Е, усетило лек гъдел, но все пак чувството
било много приятно!
След това и други автобуси минали през
тъмното със светналите си фарове. Хората,
които си купували билети вътре, ставали
от седалките или се настанявали удобно и
изобщо си прекарвали доста добре.
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нието (историята, в която проблемът се разрешава),
особената форма: приказка в приказката.
Следчетене. В края на урока и в работилницата за
книжки на Мишока Е децата подготвят своя джобна
книжка само с приказката за Тъмното, оформят корицата с новото заглавие и разпечатат книжката. С
помощта на учителя могат да сравнят своите малки
книжки книгата Небивалици на Доналд Бисет, като
коментират заглавията на двете книги и какви произведения за четене очакват да намерят сборника с
небивалици.
Във втория урок продължава работата за задълбочаване на разбирането и за обобщаване на представите на децата за спецификата на литературната
приказка. За целта учителят организира практическо
взаимодействие на ученика с творбата в две направления: за анализ на текста и за интерпретация на произведението. С негова помощ учениците се учат как:
● да се ориентират в образа на героя, да проследяват и разбират по-добре неговите мисли, чувства
и преживявания, да обобщават наблюденията си
за литературния герой, като размишляват по какво героят прилича на дете
● да се ориентират в развитието на действието и

последователността на епизодите, да осмислят
причинно-следствените връзки между събитията
и да преразказват приказката по илюстрации;
● да оценяват образите, като съпоставят героите
от двете истории в приказката: Автобусчето и
Тъмното, а после и героите на приказката с герои от други приказки (в частност с героите от
„Ураганът и приказките“)
● да се ориентират в комуникативноречевата ситуация (Кой говори/разказва? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?) и особената структура
на литературната приказка – „приказка в приказката“ , като играят с последователността на епизодите, преобръщат наопаки приказката и създават нова версия за „Тъмното, което се боеше от
Автобусчето“.

Моливка
и Гумичко – читатели
– Гумичко, какви приказки обичаш?
– Всякакви! Само да не са страшни.
– Аз пък най обичам весели приказки!
– Какво означава една приказка да е весела, Моливке?
– Такава, която те разсмива, Гумичко!
Мама ми четеше една приказка за някакво дърво, което вместо плодове раждало
пантофки.
– Пантофки? Моливке, ти си измисляш!
– Има такава приказка, Гумичко!
Толкова съм се смяла! Обичам
небивалиците!
– И къде растяло това дърво?
– В градината на някакъв човек. Но
той не подозирал, че това дърво е толкова странно. И се изненадал като теб,
Гумичко.
– И какво станало после?
– Няма пък да ти кажа! Прочети я сам!
– Коя е тази приказка?
– Погледни илюстрацията и сам ще се
сетиш за заглавието.

(ИЧ) ПАТИЛАНСКО УЧИЛИЩЕ, Ран Босилек
ДЪРВОТО НА ПАНТОФКИТЕ, Д. Родари
Урок за нови знания*
Цели на урока за нови знания: Да се формира
умение на ученика да разпознава художествено произведение като литературна приказка по специфични
за жанра особености: измислица, основана на фантастична хипотеза (какво би станало, ако дърветата
започнат да раждат пантофки) и присъствие на автора в текста. Ученикът овладява практически знания
за творческата дейност на автора и читателя и осмисля на практика четенето като диалог с автора посредством текста.
Цели на урока за затвърдяване: Ученикът затвърдява знанията си за литературната приказка, като
ги прилага в ролята на съавтор в творческа дейност за
съчиняване продължение по словесни опори: герой и
епизод от текст.
Очаквани резултати А) Разпознава приказката
като литературен текст, като се ориентира в отношенията автор-читател, автор- герой. Задава въпроси
и отговаря на въпроси към съдържанието на текста,
прави предположения за продължение на историята. Ориентира се в ситуацията на диалог между автор и читател по въпросите: Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Как? Б) Ориентира се в последователността на действието в изучавано произведение
Преразказва устно епизод от литературна приказка
от позиция на свидетел, измисля и разказва нов епизод от същата позиция. Оценява измислицата си, като
прилага знанията си за литературната приказка.
Насоки за организация на учебна среда
А) Урокът се организира в логиката на трите фази
на диалогичното четене: предразбиране на текста
чрез ориентация в заглавие, илюстрация и читателски опит във възприемането на литературни приказки. Четене с въпроси и хипотези за следващ сюжет
ход и за продължение на историята с възможните по-

Обичам приказните
небивалици. Крият
изненади и винаги са
смешни.

Аз пък и сам
измислям
небивалици!

Прочетете приказката „Дървото на
пантофките“ от Джани Родари.
Измислете своя приказка небивалица
за странно дърво. Какво расте на вашето
дърво?
! Какво означава думата небивалица?
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следици от „чудото“ в градината на героя. Творчески
диалог с автора на произведението.
Първият самостоятелен прочит на текста е със
задачата да се осмисли съдържанието на епизода в
перспективата на героя, читателят да тръгне по стъпките на героя и да извърви мислено пътя му, като следи как нараства неговото удивление, т.е. да преживее
случващото се през неговите очи. Децата препрочитат епизода и решават текстовите задачи от учебната
тетрадка, а после с опора на тях и на въпросите на
Книжка резюмират случилото се.
Работата по измислянето на продължение ще се
улесни, ако децата използват в хода на резюмето т.н.
сюжетна таблица за синтез.
Кой?
Кога?
Къде? Какво ? Защо?

Докато четат или след прочита, учениците попълват колонките с отговор на въпросите в тях. В следващия урок те могат да измислят нови отговори на същите въпроси и чрез тях да съставят скеле на епизода
за продължение на историята.
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Следващите четения на текста целят включване на
читателя в диалога с автора. Учениците се ориентира
в текстовата ситуация на диалог между автор и читател по въпросите: Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Как?, откриват в текста обръщението на автора към читателя и коментират задачата, която той поставя. Децата могат да споделят спонтанно зародили
се идеи и да ги запишат на листчета. Или да обмислят
по-цялостно идеята, като използват сюжетната таблица за синтез. Дейността за измисляне от позиция на
автор и за оценяване от позиция на критик обаче се
организира във втория час на работа с текста.
В края на урока децата могат да обобщят знанията
си, като отговорят на въпроса:
По какво се разбира, че този текст е литературна приказка?

Ех, да бях цар,
царски щях да си
живея!

Има много
по
по-скъпи неща от
царската корона.

Силата на хляба
Слязъл Господ на земята и срещнал един ром.
Рекъл му:
– Искаш ли да станеш цар?
– А за децата ми ще има ли хляб? – запитал ромът вместо отговор.
– Ще има, разбира се! – отговорил му Господ.
– А за мен кон ще има ли?
– Да, и кон ще има!
– А каруца ще ми дадеш ли?
– Ще ти дам и каруца.
– Е, щом ще има хляб за децата ми, а за мен –
кон и каруца, готов съм да стана цар! – съгласил
се човекът.
Ромска приказка, преразказана от Йосиф Нунев

 Знаеш ли това?
В нашата родина мирно
съжителстват различни
народности: българи, роми,
турци, арменци, евреи.
Всяка отделна група има
свой собствен език, но общ
за всички е българският
език. Чрез него хората от
различните етноси общуват
и се разбират, опознават
различията в традициите,
празниците и обичаите си,
споделят своите приказки и
песни.

Доброто побеждава злото и има поука
Авторът и читателят участват в приказката
Историята няма край
Историята започва с имало едно време
Б) Следващият урок започва с ориентиране в ситуацията на творческа задача за създаване продължение на приказка. Поставят си задачата, като препрочитат последния епизод от текста с обръщението на
автора. Припомнят си други приказка на Джани Родари, които са чели и записват заглавията им в предтекстовата задача от учебната тетрадка. Коментират
начините на измисляне на приказка, които авторът
използва – „бърканица“ и „фантастичното предположение“ („Бърканица в приказките“, „Поучителни
бонбони“, от читанка за 1. клас). Решават предтекстовата и следтестовата задача от учебната тетрадка. По
преценка на учителя приказката може да се съчинява
колективно и устно или след колективното измисляне, всеки ученик да запише свое продължение, като
реши какво героят може да направи с необикновените
плодове на дървото.
СИЛАТА НА ХЛЯБА, Йосиф Нунев
Урок за нови знания*
Цели: Развитие на уменията да се задълбочава
художественото възприемане, като образите на героите и тематиката на изучаваните произведения се
свързват с различните култури, бит, обичаи и традиции, изразени в нея. Да се повиши чувствителността
към различията и се подкрепи нагласата да се разбират и приемат хората с различни възгледи, обичаи
и традиции, да се уважава правото и свободата на
избора.
Очаквани резултати: Ученикът чете с разбиране
народна приказка, открива образите на героите в произведението, свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и тради164

Кои са героите, които разговарят?
Кой за какво пита?

? С кои думи от текста на
Мравчица можеш да обясниш
думата „етнос“?
Кажи три най-важни
неща, които помагат на хората от различните етноси да се
разбират помежду си.

? Кои неща в живота на рома са по-важни от царската корона? За какво най-напред
мисли той? Кога се съгласява да стане цар?

! Припомни си и ромската приказка
„Градината на народите“.
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ции, свързва прочетеното с общочовешки ценности,
национална идентичност и културното многообразие,
формира отношение на толерантност към различията.
Разбира значението на непознати думи в контекста на
изучаваното произведение; Участва в четене по роли
и драматизация.
Насоки за създаване на учебна среда
Организацията на дейностите в урока се осъщестява в два етапа и в две основни направления:
А) Диалогично четене на художествено произведение в жанра народна приказка.
В предчетенето учениците се включват в разговора на Моливка и Гумичко, които обсъждат темата
за ценностите. Интерпретират репликите им, тълкуват смисъла на думите им: защо Гумичко иска да
стане цар, кои неща са по-ценни от царската корона.
Дискутира се по въпроса кой какво цени. Децата споделят кои са трите най-ценни за тях неща.
Четенето на приказката се осъществява от учителя, който чете с прекъсване, за да включи децата в
ситуацията на избор. Учителят прави пауза след всяка реплика на Господ: кани децата да импровизират
отговор на въпроса на Господ (логично е децата да
отговорят на въпроса от свое има), а по-нататък да
прогнозират реакциите на рома.

Последната реплика с решението на рома не се
чете от учителя, краят остава отворен. А детето, самостоятелно прочита целия текст и отговаря на въпроса какъв е краят на историята.
Задълбочаването на разбирането на съдържанието и образа на героя се осъществява чрез подборно
четене по задачите в читанка и съпоставяне на приказката с ромската приказка, четена в 1. клас „Градината на народите“.
За да се подготвят за драматизация на приказката учениците решават писмено текстовите задачи в
учебната тетрадка, разпределят си ролите, четат многократно по роли приказката, разучават по тях репликите, разиграват сценката, оценяват изпълнението.
Б) Съпоставка на художествен и нехудожествен текст за разкриване връзката между тематиката
на изучаваното произведение и културата, обичаите,
традиции, отразени в него.
Учителят определя в какъв ред да използват ресурсите на читанката и учебната тетрадка: предтекстовата задача в тетрадката осигурява информация за
ценностите на ромската общност, с помощта на която
децата задълбочава разбирането си за ромските традиции и обичаи, формират отношение на уважение
към ценностите на другите. Следтекстовата задача
проверява доколко детето е ориентирано в етническото многообразие, което съществува в България
и може да изреди народности, които разпознава. А
чрез четенето на нехудожествения текст в читанката
се интерпетират основите на междукултурния диалог
и толерантността. Детето отново е поставено в ситуация на ценностен избор, но този път трябва да посочи
кои са според текста трите най-важни неща, които помагат на хората от различните етноси да се разбират,
да живеят заедно и да се уважават взаимно.
Като част от работата за проверка на разбирането
на нехудожествения текст може да се постави и задачата за изясняване значението на думата етнос. Учителят има възможност да установи до колко ученикът
може да прилага стратегия за разбиране на нови думи
с опора на контекста, тъй като значението на етнос
може да се разтълкува в текста чрез връзката му с
близките по значение думи народност и група.
ВРАНА И ЛИСИЦА, Елин Пелин
Урок за нови знания
А) Урокът за нови знания има за цел да формира уменията на учениците на разграничават епизодите във фолклорна приказка, да се ориентират в последователността им, да обмислят и обсъждат логиката в
развитието на епизодите в приказката.
Б) Урокът за затвърдяване задълбочава знанията на децата за епизода и начина за определяне
на епизодите в текста, затвърдява уменията им да се
ориентират в последователността и да следват реда

Врана и лисица
Намерила си враната някъде бучка
сиренце и кацнала на едно дърво да си
закуси.
Видяла я лисицата, дошла под дървото
и почнала да се умилква:
– Врано, вранчице, сестрице, колко
си хубава! Какви лъскави черни крила,
каква горделива стойка, какъв мил поглед! О, какъв ли сладък е пък гласът
ти! Запей, миличка, дай да се насладя!...
Полъгала се враната от мазните думи на
лисицата, отворила човка и запяла:
– Га, га!...
И сиренцето паднало от човката на
враната и лисицата го изяла.

? Какво се случило преди и след срещата на враната и лисицата? Подреди
илюстрациите.

! Прочети само изреченията, с които
започва и завършва случката.
Тази част от текста, в която се
разказва завършена случка, се нарича
епизод. Разкажи по илюстрациите какво
се случва в първия епизод.

Ролята на кой герой
от приказките би
искал да изиграеш на
сцена?

Искам да съм
много силен, умен
и добър герой и
да побеждавам
лошите.

! Според теб защо враната остава без
сиренце? Как лисицата постига целта си?
Прочети текста изразително. С каква
интонация ще четеш думите на лисицата?
? Прочети следващия епизод, за да разбереш какво се случва.
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на епизодите, когато преразказват, усъвършенства
комуникативноречевите умения на учениците за ориентиране в последователността на епизодите.
Очаквани резултати: А) Ученикът разпознава
границите на епизода и се ориентира в последователността на епизодите в изучавано литературно и
фолклорно произведение; Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За
какво? Защо? Кога? Как? Къде?) и чете изразително
по роли, преразказва епизод по избор.
Б) Ученикът чете изразително по роли и се подготвя да участва в драматизация. Дава идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите при
сценичното представяне на изучавано произведение;
Досъчинява продължение на приказката с нов епизод, логически свързан с предишните.
Насоки за организация на учебна среда
Предчетенето се организира като развитие на
проекта Театър в класната стая и в продължение
на разговора между геройчетата Моливка и Гумичко за техните предпочитания към приказките и театъра. (Ролята на кой герой от приказките би искал
да изиграеш на сцена? Искам да съм много силен,
умен и добър герой и да побеждавам лошите) По по165

вод на тях учениците обсъждат какви роли може да
си разпределят помежду си, ако поставят на сцената народна приказка, примерно приказка за животни.
Коментират типични двойки персонажи и качества на
героите и кое е по-важно при подготовката на едно
представление – да получиш ролята на добрия герой
или да изиграеш онзи герой, с ролята на който можеш
да се справиш най-добре. Припомнят се стъпките при
подготовка на една приказка за сцена ( И косът помага) и задачите на различните участници в постановката на едно представление.
Четене. Текстът се чете на части, за да се осмислят по-добре границите на епизодите и критериите за
тяхното определяне. Проследяването на действията в
рамките на епизода се улеснява и от серия илюстрации, които отразяват последователността на действието и маркират началото и края му.
След прочита на първия епизод ученикът се ориентиране в хронологията чрез въпроса: Какво се случило преди и след срещата на враната и лисицата?
Съобразно установените отношения на последователност на действията, ученикът подрежда илюстрациите и обяснява начина си на действие. (Как ще подредиш илюстрациите? Защо?).
Ориентацията на ученика в структурата на епизода се осъществява чрез определяне на началното и
крайното изречение в него: Прочети само изреченията, с които започва и завършва разказът на случката.
Така за ученика понятието епизодът се свързва със
съдържанието и формата на текста и се извежда като
резултат от практически наблюдения върху текста:
Тази част от текста, в която се разказва завършена случка, се нарича епизод!
Веднага след това знанието се прилага в дейност
за преразказ на първия епизод по илюстрациите: Разкажи по илюстрациите какво се случва в първия епизод така, че да си представим сценката.
Задачата да се обмисли поведението на героя на
сцената мотивира нов прочит на епизода – първо, за
да се изяснят характерите на героите – като се анализират причините за събитията и мотивите за постъпките (Според теб защо враната остава без сиренце. Как
лисицата постига целта си?) да се даде оценка за тях (
Кой заслужава порицание за постъпката си? Защо?),
второ, за да се съпреживее емоцията на героите чрез
насочване на вниманието към речта им и тя да се пресъздаде с четене по роли (Прочетете текста по роли.
С каква интонация ще четете думите на лисицата?)
и трето, за да се потърсят основания за следващото
сюжетно развитие на приказката и разкрие връзката
между епизодите. (Прочети следващия епизод, за да
разбереш как справедливостта ще възтържествува?)
След прочита на втория епизод, учениците биха могли сами да се ориентират в съдържанието и формата на
приказката и да свържат края (развръзката) със справедливото наказание на отрицателния герой. За целта се решават задачите на Книжка и Удивителна след
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втория епизод: Какво направила втората врана? Защо?
Какво се случило с лисицата? Според теб заслужено ли
е наказанието на Лиска? Защо? Каква е тя двулична:
лукава, хитра, разумна, глупава, ласкателка, искрена?
Обсъдете как доброто побеждава? Каква е поуката?
Следчетене: Обобщението за прочетеното в двете части на приказката осигурява по-отчетливото разбиране за признаците, по които се разпознава епизод
в приказка. За целта се коментират въпросите: Колко са епизодите в приказката? Какво се променя във
втория епизод в сравнение с първия? По какво разбираме, че започва нов епизод (нов момент, нов герой,
нова действие, нов край, т.е. нова случка).
Във втория урок акцентът е върху творческите
задачи за досъчиняване на епизод към приказката и
творческото пресъздаване на авторизираната вече от
децата приказка на сцена.
Творческата задача за съчиняване на следващ епизод, може да се подготви поетапно, като се препрочетат епизодите и след всеки епизод се прави творчески
преразказ на случката от името на враната герой в
нея. Тогава съчиняването на нова случка, в която се
срещат двете врани и споделят преживяното, може
естествено да обедини двата преразказа в разказ за
продължението на историята. Така децата ще преживят и рефлексират четенето през творчески опит в ролята съавтор на текста, а после и в пресъздаването на
новата, вече и тяхна приказка, на сцена.
Добре би било подготовка за сценично представяне на приказката да се осъществи в по-широк контекст, основан както на екипната работа по проекта
Театър в класната стая, така и на интеграцията на
изкуствата в творческите практики на децата. Затова
участието в екипна работа за подготовка на представлението може да започне с разпределяне на ролите и
задачите между участниците в проекта чрез решаване
на следната задача:
* Разделете се на групи, за да подготвите представление по приказката. Какви задачи трябва да си
разпределите като участници в подготовката на представлението?
● Кои роли актьорите ще разпределят помежду си?
Какво те ще репетират?
● Какво ще правят музикантите? Как ще озвучават
изпълнението?
● Какви ще са задачите на художниците? Обмислете декорите, маските за актьорите
● Съставете афиш на представлението, в който посочвате приноса на всеки участник в подготовката му: кои са имената на актьорите, режисьорът,
художниците, музикалните оформители.
В рамките на урока може да се проведе репетицията на актьорския състав, като останалите влязат
в ролята на подкрепяща или критикуваща публика.
В рамките на други уроци по изкуствата може да се
решат творчески задачи за подготовката на представлението.

УРАГАНЪТ И ПРИКАЗКИТЕ, Радой Киров
А) Урок за нови знания има за цел формиране на уменията да се откриват героите в литературен
текст, да се осмисля и оценява постъпка на литературен герой, като се отчитат някои особености в изграждане на образа: развитието на образа в хода на
историята, промяната на героя.
Б) Урокът за упражнение има за цел да се усъвършенстват уменията на учениците на проследяват
развитието на действието, да отчита последователността на епизодите и развитието на характера на
героя.
Очаквани резултати: А) Ученикът се ориентира
в развитието сюжета, в последователността на епизодите; осъзнава развитието на образа на героя (характера), като проследява развитието на събитията; коментира с помощта на учителя постъпките и открива
отношението на автора към героя. Б) Разграничава
изучавани текстове като литературни или фолклорни произведения. Коментира постъпките на героите
от изучавано произведение. Осмисля ролите при общуващите – говорител и слушател; пишещ и четящ;
Ориентира се в комуникативноречевата ситуация
(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как?
Къде?); Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно произведение;
Разбира ползата от четенето, изразява положително
отношение към четенето.
Насоки за организация на учебна среда
В предчетенето се организира чрез прогнозиране по заглавието и по илюстрациите: първо се
предполага що за герой може да бъде един ураган и
каква може да бъде връзката му с приказките. Децата са в ситуацията на творческа дейност от авторска
позиция и трябва да решат какви качества може да
притежава герой ураган, какво може да прави, какво
обича да прави и т.н. Очакването е, че в измислиците
на децата, Ураганът ще бъде отрицателен персонаж.
Затова разглеждането на илюстрациите, трябва да се
отложи за етапа, в който виждането за урагана като
отрицателен персонаж се е оформило. Тогава детето
може да открие противоречие между своето виждане и това на художника и да предположи развитие на
историята нетипично за народната приказка, в която
лошият герой не става добър. Това може да стане
ориентир при разграничаване на народната от литературната приказка.
Четенето се организира като диалог на читателя
с героя и автора, осъществяван в ситуации от различните композиционни части на приказката: предистория, завръзка, развитие, кулминация и развръзка. Активното стоп-четене се прилага заедно с техники за
поставяне на въпроси, правене на аналогии и словесно рисуване. В помощ на четенето с разбиране може
да се подготви работна карта с въпросите: Кога, къде,
какво се случва? Кой какъв е и защо е такъв? Кой
как се променя?

Ураганът
и приказките
Някога на земята бушувал
един пакостлив Ураган. Той
водел със себе си и внука с една-единствена цел: да го научи
как да пакости.
Послушно било Ураганчето много.
Изпълнявало всяко нареждане строго.
– Браво! – хвалел го Ураганът. – Като
пораснеш, няма гори да останат. Ще направиш всичко на пепел и прах. От нищо
не трябва да те е страх…
Но ето че веднъж през един летен ден,
когато Ураганът фучал разярен, внучето
му изостанало малко назад. Гледа то: на
сянка и хлад под едно дърво седнало малко дете и книжка с приказки чете ли, чете.
– Сега – рекло Ураганчето – тая книжка
ще грабна! Книжка с приказки и на мене
ми трябва. Нали три години прекарах аз
на ураганското училище в първи клас.
Буквите познавам и ми се ще да чета като
онуй дете.
До земята се спуснало Ураганчето смело и от детето книжката взело. Четенето
му започнало мудно, но след това му провървяло. Било също и на дядо му трудно
приказката да следи отначало. Но после и
двамата се увлекли така, че Ураганът се
провикнал:
– Слушай, юначе, повярвай ми в думата честна: продължавай, приказката е
интересна.
Легнал върху своя въздушен кожух,
Ураганът цял се бил превърнал в слух.
От време на време обаждал се само:
– Бреййй, това приказките били нещо
голямо! Продължавай да четеш, внуче. Понататък искам да знам какво ще се случи.

Защо толкова
обичаш приказки?
Защото в тях
З
има всичко – добро и зло,
красиво и грозно. Харесва
ми да откривам кое какво е.

На първата приказка вече краят дошъл.
Ураганът, доскоро страшен и зъл, за
пръв път проронил сълза през живота си.
Като малко дете се разплакал, защото в
приказката накрая победило доброто.
– Да, виждаш ли – казал, хълцайки, той, –
да се прави добро на чужди и свои, да се
жертваш за другите, било нещо велико!
После на внучето си Ураганът извикал:
– В тази твоя книжка любима навярно
още приказки има. Чети, внуче, искам да
слушам!
И Ураганът, до внучето сгушен, ден и
нощ стоял в пещерата. Забравил да бучи,
да вилнее из гората. Отдъхнала си от него
земята.
А когато стигнал на книжката края,
Ураганът извикал:
– Внуче, желая от началото да почнеш
да четеш пак. Хайде, юнак!
По Радой Киров

На какво дядо Ураган учел внучето си?
Какво се случило един летен ден?
Защо на Ураганчето му се приискало да
чете „като онуй дете“?
Как започнало ураганското четене
на приказки? Какво станало по-нататък?
Какво Ураганът мислел за
приказките?
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Първата част се чете със задача да се опише животът на ураганите преди промяната, като се отговори
на въпросите: Откъде узнаваме какво е любимото
занимание на урагана, а откъде – как той изглежда? С опора на илюстрацията читателите описват
ураганите, а с опора на текста коментират как ураганът учи ураганчето да бъде истински ураган, т.е.
да пакости. (Какви правила трябва да спазва едно
ураганче, за да го нарекат възрастните послушно?
Какви са правилата на ураганите, а на хората?)
Четенето в ситуацията на завръзката проследява
как започва промяната в живота на ураганите – откриват се реакциите и мотивите за действията на героите:
Първо децата четат, за да разберат какво се случва
веднъж (един летен ден). След това трябва да завършат изреченията, записани на дъската: Ураганчето
видяло…; решило …; приискало му се…; взело… По
тях епизодът може кратко да се преразкаже (Ураганчето видяло дете да чете книжка. Решило да я вземе – приискало му се и то да почете. Спуснало се и
грабнало книжката).
Развитието на историята и началото на промяната
в героите се коментира по въпросите: Кой, на кого,
какво, защо и как чете? Как започва и как продъл167

жава четенето на ураганите, какви мисли и чувства събужда четенето у тях. Кои думи разкриват
отношението на героите към приказките.
Учениците сравняват себе си с ураганите и съзнават влиянието на увлекателната книга върху читателя
(тя му помага да преодолява дори трудностите в самото четене, т.е. учи го да чете).
Четенето на последната част (с кулминацията и
развръзката) води читателя към ключовите въпроси:
Защо се променя старият ураган? Как се променя
животът му? Кое показва, че ураганът необикновен
герой (Какво очакваме от един приказен ураган, а
какво узнаваме за нашия ураган?). В заключение се
прави извод: защо и как се променя ураганът, какъв е
бил той преди и какъв е станал след четенето на приказката, в началото и в края на историята; разглежда
се и илюстрацията. Читателите намират в текста откъса, който доказва, че приказките променят урагана.
Накрая се обобщава кое отличава тази приказка от
народните приказки, по какво се разбира, че ураганът
е литературен герой. За домашна работа децата получават задачата да изберат от домашната си библиотека книжка, с която отново могат да разплачат урагана.
Следващият урок започва с включване на децата
в ситуация на споделяне на личен опит в четенето.
Децата коментират как те са изминали своя път към
книгите, как са станали читатели, кой им е помогнал,
кой е бил техен пример за добър читател. Могат да се
върнат към анкетата, попълвана в началото на годината и да коментират какво се е променило в тяхната
читателска практика, дали са се променили техните
читателски интереси. Децата обсъждат своя опит в
четенето, като разменят мисли по въпросите: Споделяш ли мнението на Урагана за приказките? Кои приказки те карат да се вълнуваш най-много? Кои си чел
и слушал със затаен дъх, кои са те разсмивали или
разплаквали, кои си оставял с въздишка Коя е твоята
любима приказка? Защо?
Връщането към текста е за ново четене на избрани
моменти от приказката за ураганите, коментират се
действията, чувствата, реакциите на героите, похватите на автора в създаване на образите на литературните герои. Отговаря се с четене на въпросите: На
какво дядо Ураган учел внучето си? Как се справял
внукът? Как ураганът се заинтересувал от приказките и какво мислел накрая за тях? Четат се отново
фрагментите, които показват как се променят героите
и тази особеност се свързва с разпознаването на една
приказка като литературна, респективно героят като
литературен герой. С размисъл на глас и по аналогия
с прочетенето се отговаря на въпросите: Как четенето на приказки променя читателите? Откъде идва
силата на приказките да променят читателите? Защо
не само Моливка, а всеки обича да чете приказки?
Обобщава се на какво учат приказките и как го
правят, как книгата и четенето променят не само героите, а и читателя, неговите очаквания, представи,
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мисли и чувства, гледна точка. В заключение децата
представят книжката, която са избрали за „ураганско“ четене и обясняват защо смятат, че тя ще постигне желания ефект.
ЧУЙ, ВЯТЪРЧЕТО, Мая Дългъчева
Урок за нови знания
Цели: Развитие на уменията да се чете с разбиране и съпреживяване, като се откриват и съпоставят
образите на героите, изразява се емоционално-оценъчно отношение и определя предпочитание към герой. Развитие на уменията за образна конкретизация
и образно обобщение при възприемане и оценяване
на литературен герой, ориентиране в похвати за създаване на образа на героя в литературната приказка.
Очаквани резултати: Ученикът изразява емоционално-оценъчно отношение към герой, коментира
постъпките му, аргументира отношението си.
Насоки за организация на учебна среда
Предчетене. Откриването на образа не героя се
подготвя чрез включване на учениците в диалога на геройчетата, които си задават гатанки – Моливка: Фучи,
ечи, прах повдига,чува се, не вижда се. Що е то?; Гумичко: Май говориш за ураганчето преди срещата му
с приказките. Ученицете коментират репликите, дават
своя отговор на гатанката и посочват ключетата за намирането им в самата гатанка и чрез връзката с вече
четения текст за ураганите. Прогнозират какъв ще е
героят на новия текст, като анализират заглавието и
обясняват разликите в значението на думите ураган и
вятърче. Размишляват кой трябва да чуе вятърчето и
предполагат кои ще са другите герои, като разглеждат
илюстрацията. Разчитат образния език на илюстрацията и по изобразените емоционални състояния на героите, предполагат какви ще са отношенията между тях.
Четенето се организира в следния ред дейности: Учениците слушат вятърче на запис, слушат художествен прочит на произведението с нагласата да
се пренесат в театъра на четенето с помощта на умните разузнавачи, т.е. докато слушат, да си представят какво виждат, какво чуват, какво чувстват и какво
усещат; после споделят първите си впечатления и коментират дали предположенията им са се потвърдили
Самостоятелното четене е с цел ориентиране в
съдържанието на произведението и изразяване на
евоционално-оценъчно отношение към героите. Поставя се следната задача за работа с текста: Опознай
героите с четене, разбери кой какво обича да прави,
кой какво мисли и чувства. Отговорите се обсъждат,
като едновременно с това се препрочитат фрагменти,
които показват какво правят героите и какви качества
се проявяват в действията им. Коментира се отношението между героите: симпатията на катеричката към
вятърчето, критиката на Ореха, загрижеността на вятърчето за добруването на всички.

Чуй Вятърчето
Вятърчето скитореше из Оная гора, откак се помни. Понякога милваше тревите,
друг път брулеше орехчета, а се случваше
и да шушне в хралупата на Катеричката...
Понякога свирукаше в клоните, друг
път сборичкваше облаци, е, случваше се
и да вдига пушилка...
– Какъв си вятърничав! – смееше се
Катеричката, додето приглаждаше разрошената си опашка. – Правиш каквото си
поискаш!
– Това е то свободата... – скърцаше Старият орех. – Правиш каквото си
поискаш!
Само Вятърчето знаеше, че от милване тревите стават по-меки. И не боцкат по
петите.
И че обрулените орехи ще стигнат на
Катеричката за цяла зима.
И че хралупите се нуждаят от
проветряване.
А щом земята се напука, значи е време
да сборичка облаците.
Само Вятърчето знаеше, че това е то
свободата.
Пък свирукането и пушилката – всеки
го може...
Ако си толкоз вятърничав, че бродиш из
Оная гора, чуй Вятърчето...
Милва тревите.

Фучи, ечи, прах
повдига,чува се, не
вижда се. Що е то?

Май говориш
за Ураганчето
преди срещата му
с приказките.

Мая Дългъчева

Какво прави Вятърчето? Как си го
представяш?
? Какво казва катеричката на вятърче-
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то? Как тя се отнася към него – със симпатия или с неодобрение?
Какво мисли Старият Орех за
Вятърчето?

! Какво знае само Вятърчето за живота в Оная гора? Откъде ли го е научило?
Как Вятърчето разбира свободата? Какъв избор прави то: да вдига пушилки или
да се грижи за всички в гората?
А ти умееш ли „да чуваш“ Вятърчето?

Задълбочаването на разбирането се насочва с работа по следтекстовите въпроси:
● Защо според катеричката Вятърчето е „вятърничаво“? Защото е непослушно и постъпва безразсъдно или защото е игрово и емоционално?
Как тя се отнася към него – със симпатия или с
неодобрение? По какво личи това? Съгласен ли
си ти с мнението на катеричка?
● Какво мисли за Вятърчето Стария Орех? Какво
не одобрява той? Съгласен ли си ти с него, наистина ли вятърчето прави каквото си иска или
прави неща, които са полезни за другите. Съгласен ли си с мнението на ореха, че вятърчето не се
съобразява с другите.
● Как вятърчето се отнася към другите? За да отговорят на въпроса, учениците прочита се в текста
и се коментират какво само вятърчето знае за
Оная гора. Коментира се как Вятърчето разбира
свободата? Какъв избор прави то: да вдига пушилки или да се грижи за всички в гората?
Следчетене. В заключение учениците споделят
своето мнение по въпроса: кой от двамата герои – катеричката или ореха, чува вятърчето? Кой го разбира
по-добре? Какво трябва да направим, за да разбира-

ме по-добре другите, за да ги чуем наистина? Децата
споделят дали са успели „да чуят“ вятърчето и обсъждат кое им е помогнало да го направят.
ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ, А. Жекова
ГАТАНКА, А. Разцветников
Урок за нови знания
Целта на урока за нови знания е да се осмисли значението на празника и ролята на будителите в
културната история и културните практики на обществото и общността, да се формира ценностно отношение към книгата и четенето като практики за културно приобщаване на личността. Очаквани резултати: Ученикът разкрива значението на думата будител
и интерпретира ролята на будителите в развитието
на едно общество; съпоставя художествен и познавателен текст и интерпретира предзназначението на
познавателната и на художествена книга и целите на
четенето. свързва тематиката на изучавани произведения с родната култура, обичаи и традиции.
Насоки за организация на учебна среда
Дейностите в урока се организират в три основни
направления:
Работата със стихотворението Ден на будителите определя общия контекст, в който се коментира
традицията да се чества такъв празник. Многократното четене на текста може да се организира изцяло с
опора на предложените следтекстови задачи.
Чрез рубриката Знаеш ли това? букварът на Петър Берон може да се представи като част от културното наследство и да се обсъди приносът на учените,
писателите и културните дейци за просвещението на
хората. Акцент в работата е ролята на познавателната книга, в т.ч. на учебната книга, предназначението
и начините за четене, които тя разписва.
Чрез работата с гатанката на Асен Разцветников
се коментира ценността на художествената книга, а
чрез решаването на задачите за разтълкуване на метафорите се осмисля практически езика на образите и
начините за разчитането му. В заключение учениците
коментират въпросите: Може ли да наречеш будител
хубавата книга? Защо? Как четенето на книги „храни“ душата?
Обобщението на работата в тези три направления
учителят следва да направи в контекста на програмата за отбелязване на Деня на будителите в празничния календар на училището.
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ГАРВАНЪТ И ЛИСИЦАТА, Лафонтен*
Урок за нови знания
Урокът за нови знания цели формиране на умения да се разпознава баснята като вид произведение
по осмиваните човешки недостатъци и поуката, свързана с тях, да се съпоставя и да се разграничава от
други фолклорни и литературни произведения; да се
коментират постъпките на героите през моделите на
ролевото поведение и ролевото четене, да се разкрива в контекста значението на непознатите думи.
Очаквани резултати: Ученикът съпоставя басня
и народна приказка, близки по тема и герои, разграничава ги по сюжета и поуката. Ученикът открива
осмиваните човешки недостатъци; свързва поуката с
различава с тях. Ученикът чете изразително, с интонация подходяща за ролята и в съответствие със задачата на изпълнителя.
Насоки за организация на учебна среда
Сценарият в урока за формиране на умения да се
разпознава баснята като литературно произведение
се основава на съпоставката между авторизирата приказка на Елин Пелин Врана и лисица и баснята Гарванът и лисицата на Лафонтен. Идеята е, че именно
приликата, между тези две конкретни произведения
може да бъде основа за по-отчетливото осъзнаване
на разликите между двата жанра от ученика, а обобщението за откритите разлики ще осигури на малкия
читател своеобразен еталон за ориентиране в баснята
и при четенето на непознато произведение в жанра.
Предчетене. Съпоставката на двете произведения
започва още дотекстовия етап на урока с насочване на
ученика към подобието между вече познато произведение и новото произведение за четене. Това се прави чрез
диалога на геройчетата, които са в ситуация на избор на
четиво и като добри читатели преглеждат заглавията и
илюстрациите на „книжките“, между които правят избор. Те установяват подобието въз основа на героите
и епизода, изобразен на илюстрацията и забелязаните
разлики в назоваването на единия герой в заглавието.
Чрез включване в диалога на геройчетата децата стават
част от процеса на съпоставката и се съгласяват с Моливка, че прилика има и ситуацията с героите е вече позната. Учениците могат да докажат, че това е така, като
разкажат по илюстрацията епизода от Врана и лисица.
От друга страна, те могат да добавят към разликата, забелязана от Гумичко – авторите са различни, и свое наблюдение – единият герой е назован различно. На тази
основа и учениците се присъединяват към намеренията
на героите да проверят дали и случката е различна. Така
учениците поставят задача, която е едновременно и читателска – да разберат за какво се разказва в текста, и
познавателна – да открият разликите.
Четенето и ученето се организира в следната последователност от ситуации с различни цели:
Възприемане на произведението чрез слушане на
артистичното му изпълнение в „театъра на четенето“.
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Гарванът
и лисицата
Един гарван бил кацнал на клона на едно
дърво и стискал в човката си парче сирене.
Видяла го лисицата и привлечена от апетитната миризма на сиренето, спряла под
дървото и рекла на гарвана:
– Добър ден, благородни гарване! Колко
си красив!
На гарвана, който не очаквал такива
похвали, му станало много приятно. А лисицата продължавала да сипе похвали:
– Ако гласът ти е толкова великолепен,
колкото са блестящи твоите пера, ти несъмнено си най-достойното за възхищение
същество в цялата гора. Моля те, изпей ми
нещо, за да се насладя на чудесния ти глас.
– Гааа – опитал се да запее опияненият
от ласкателствата гарван. Но щом отворил
човката си, сиренето паднало на земята.
Лисицата мигом го изяла и казала:
– Хвана се на въдицата! Но това ти е
за урок:
Ласкателят говори приятни неща и сипе
похвали само за да има полза от това.
Лафонтен
Обработил Пламен Тотев

ласкателство – хвалби,
приятни думи
облага – изгода, полза
хвана се на въдицата –
повярва, подлъга се

Странно – тази
илюстрация ми
напомня приказка,
която вече съм челa.
Да, но авторът
Д
на текста е друг.
Дали случката
ще е същата?

? С какви думи се обръща лисицата
към гарвана? Какви хвалби сипе?
? Кажи какво се осмива в баснята,
като си помагаш с думи от списъка: лековерие, суетност, хитрост, двуличие, глупост, наивност.

Какъв урок научава гарванът от лисицата? Къде в текста откриваш поуката:
в началото, в края, в думите на някой от
героите?
! Какви са приликите между този
текст и приказката „Врана и лисица“?
Какви са разликите? По какво се
познава, че един текст е басня?
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Обсъждането е на първо място за споделяне на първи
впечатления, като редом с децата учителят изразява
удивлението си от красноречието на лисицата и изпълнението на ролята Ӝ от четеца, тъй като следващата
задача ще е за ролево четене Учениците лесно откриват разликите между сюжетите на двете произведения
– както по броя на епизодите, така и по развръзката с
наказаната лисица. В новия текст не лисицата е осъдена за ласкателството и коварството си, а тя е тази,
която раздава присъдите, дава урок на гарвана.
Задълбочаването в тази посока обаче е задача на
следващия етап от урока. Тук е важно ученикът да
изпита удоволствието от разиграването на сценката,
като съпреживее отново драматичното развитие на
обстоятелствата за наивния и суетен гарван. Затова
следващите два прочита са през емоцията на ролите на
различните герои и с внимание към езика на баснята.
Първо децата четат, за да се поставят на мястото
на гарвана и да си представят как се променят неговото настроение и чувства преди, по време и след срещата с лисицата. Те установяват, че от хвалебствията
на лисицата гарванът е останал буквално без думи. .
Единствена реплика на героя е неговото „Гаа“. Затова
за неговото вътрешно състояние може да се къде само

по думите на разказвача, които се откриват с подборно
четене. Следващият прочети е със задача да се предаде
емоцията на гаргата чрез интонацията на разказвача.
Четеното през ролята на лисицата има задачата
да демонстрира нейното красноречие, като за целта
предварително се разяснява значението на непознатите думи и се обсъждат характерът и качествата на
героя. Децата решават задача 2. в учебната тетрадка
и се подготвят за четене в ролята на лисицата. Преди
новия прочит обсъждат какво харесват (находчивост,
изобретателност, красноречие) и какво не одобряват
(коварството и ласкателството) в поведението на лисицата. Коментират мястото на поуката в текста (Къде
в текста се крие поуката от баснята: в началото; в края
на текста; в речта на герой; в думите на разказвача?) и
с каква интонация трябва да бъде прочетена тя щом се
осмиват лековерието и суетността на гарвана и урокът
от баснята е за него (да не вярва на ласкателите).
В следчетеното се обобщават направените наблюдения, като се съпоставят героите по техните качества, съпоставят се отново приказката и баснята,
за да се открояват разликите между тях и се осмислят
жанровите особености. Работи се по задачите в читанката, като в отговор на обобщаващия въпрос по
какво се познава, че един текст е басня, учениците
трябва да отметнат отличителните признаци в предложен списък с характеристики, а именно:
Героите най-често са животни с човешки качества
Постъпките на героите разкриват слабостите им
Разкритите недостатъци на героите се осмиват
Разказва се кратко една отделна случка
Поуката е изказана в текста
КОСТЕНУРКА И ЗАЕК,
КОКОШКАТА, КОЯТО СНАСЯЛА ЗЛАТНИ
ЯЙЦА, Езоп
Урок за нови знания
Урокът за нови знания има за цел развитието
на умението на ученика да съпоставя произведения
в жанра на баснята и да открива прилики и разлики
между две басни и да задълбочава разбирането си за
жанра, да свързва изобличените слабости на героите
с осмиването на човешки недостатъци (т.е. да се долавя алегорията, езоповия език).
Очаквани резултати: Ученикът открива поуката
в баснята и я илюстрира с пример от сюжета. Разграничава басня от други литературни и фолклорни произведения. Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно и фолклорно
произведение, прави връзка между урока на баснята,
адресиран към героя, чиито недостатъци се осмиват,
с урока на баснята към читателя.

Насоки за организация на учебна среда
В предчетенето се затвърдява наученото за баснята, като се обсъжда разговорът между геройчетата
в предтекстовата фаза на четеното. Учениците коментират дали Моливка и Гумичко са умели в четенето
на басни, като оценяват техните познания за жанра.
(Четенето на басня е интересно. Текстът е къс, но поуката се помни дълго. Уж героите са животни, а в постъпките им виждам грешки, които правят хората.) За
целта си припомнят списъка с признаците на баснята,
съставен в предишния урок, и го прилагат като инструмент за оценка. Установяват, че списъкът може
да бъде допълнен, ако наблюденията на Гумичко за
баснята се потвърдят (Уж героите са животни, а в постъпките им виждам грешки, които правят хората.
Поставят си за цел да проверят дали Гумичко е
прав.
Четенето може да се осъществи като групова работа, в процеса на която две групи работят с различен
текст, правят своите наблюдения и дават своя отговор на въпроса прав ли е Гумичко. В хода на четенето-изучаване групите решават задачите от читанката
и допълнителни задачи, свързани с техния текст.
Заекът и костенурката
Защо заекът загубил
състезанието по бързина?
Костенурката била побърза от него
Заекът проявил нехайство
Костенурката победила с
хитрост

Кокошката, която
снасяла златни яйца
Защо човекът заклал
необикновената си
кокошка
Бил много гладен
Бил много алчен
Бил много глупав

След това всяка група представя резултатите си по
следния план: Съобщава се поуката от баснята; преразказва се случката като илюстрация на поуката; дава
се пример от живата на класа или на хората, които постъпват като героите от баснята; формулира се какъв
е урокът за тях. (Учителят може да предостави този
план предварително, за да се подготви представянето
на резултата по-добре) За да проверят дали изводите
на другата групи са верни, групите разменят текстовете си и решават аналогична задача с новия текст.
Накрая групите обменят своите становища, изводите се обобщават и списък с признаци на баснята
се коригира: Вместо „Разкритите недостатъци на героите се осмиват“ се записва „В баснята се осмиват
човешки недостатъци“.
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Методически идеи за уроците
във втори и трети модул:
Чета, вълнувам се и обичам
и Чета, мечтая, откривам

Месечко ясен
Месечко ясен, месечко бял,
много си скитал, много видял.
Знаеш на пръсти родния край
в златната есен, в китния май.

Представянето на методически разработки на уроците по всички теми от първия модул на читанката
имаше задачата да въведе учителя в логиката и технологията на компетентностния подход в началното
литературно обучение. Практическият опит на учителя в осъществяване на 30-те урока е добра основа
за успешно следване на пътя, но с повече свобода за
лични виждания и професионални решения. Затова
методическите разработки на уроците от следващите три модула не покриват всички включени в тях
теми. Подробно представяме нашето виждане за част
от уроците, за да има учителят ориентири, контролни точки, с които да сверява посоката на движение.
Следвайки постъпателно целите, указани в годишното разпределение, и прилагайки инструментариума, заложен в читанката и учебната тетрадка, той ще
намери най-верния път, по който да води своя клас
ученици и пътешественици из книжните светове на
четенето, ученето, играта и общуването.

Едно е слънцето –
добро и светло –
в небесната градина.
Една-единствена
като сърцето е моята
родина. Коя е тя?

В зимната хала, в летния зной
вечно на път си, нямаш покой.
Тебе ще питам, месечко бял,
дето си скитал, много видял:
– В хладния север, в топлия юг
край като моя има ли друг?
Нино Николов

Какъв въпрос задава детето на Месечко? Защо се обръща към него?
? Как са описани сезоните в стихотворението? Кои думи са използвани?

! През кой сезон е най-красив твоят
роден край?
Къде се намира той – край море, в равнина, в полите на планина?
Какви забележителности има в него?
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МЕСЕЧКО ЯСЕН, Нино Николов
Урок за нови знания
Цели на урока: Формиране на умения да се открива образът на детето като литературен герой в
стихотворението, да се пресъздават и съпреживяват
мислите и чувствата на героя, да се води читателски
диалог с героя с опора на текстовата ситуация на комуникация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?
Очаквани резултати: Ученикът разпознава стихотворението като литературно произведение; открива образа на литературния герой в лирическото
произведение; Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Къде? Как?). Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България.
Насоки за създаване на учебна среда
Предчетене: Началото на урока се определя от
мястото на темата в модула. Урокът въвежда в новия
раздел на читанката и в новото пътешествие с четене.
Учениците се ориентират в характера и насочеността
му с четене-разглеждане на тутулната страница („корицата“ на книжката за пътешествие). По заглавието и
илюстрацията се ориентират в тематиката на раздела
и целите на четенето, прочитат мотивационното стихче, с което ще съотнасят темите на четивата в отговор на въпроса какво детето иска. Отварят тетрадката
на страничкатата на читателя и преглеждат умната
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карта – оценяват кои умения владеят и кои искат да
овладеят в новото пътешествие; сравняват картата на
пътешествието в тетрадката със списъка заглавия от
съдържанието на втория модул на читанката и преценяват колко още карти ще попълват. Разглеждат
страницата с ново четиво от втория раздел и се ориентират по пътечката на четенето, която всеки откривател на книжен свят умее да съставя сам (при нужда
тя се припомня, като на дъската се записва верижката
с ориентирите в предтекстовата фаза четеното: заглавие – въпрос – илюстрация – текст – герой – читател
– читатели.). По заглавие задават въпрос (Какво ще
се говори за Месечко, кой ще говори за него?), проверяват предположението си, като разглеждат илюстрацията и задават нов въпрос – за какво ли разговарят
детето и Месечко; прочитат диалога на Моливка и
Гумичко и определят темата на разговора – родината;
коментират с какво геройчетата сравняват родината и
какво е родината за тях. Слушат, за да разберат дали
героите разговарят за родината и какво е тя за тях.
Четене. Учениците слушат, потопени в илюстрацията от читанка и отговарят на предварителния въпрос: кои са героите и за какво разговарят героите?
Проверяват предположенията си, като се позовават
на казаното в текста. Четат текста наум и за себе си,
за да открият какво пита детето и защо се обръща за
отговор към Месечко. Преди да отговорят на въпро-

са четат стихотворението на глас, като се опитват
да влязат в ролята на питащия. Целта е детето да се
вживее в образа на героя и да съпреживее лично неговото чувство към родния край, да почувства какво
самото то изпитва към родния край. След това учениците отговарят на въпросите на Книжка с подборен
прочит на стиховете с отговор на въпроса. Учителят
обобщава как се разговаря мислено с героите на стихотворението, като записва на дъската нова пътечка
в четенето и мисленето на читателя: Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Къде? Как?
Следващите прочити на текста са с цел да се разбера как се отговаря на въпросите от пътечката на
четенето: как разбираме кой говори, по какво се разбира на кого говори, откъде разбираме за какво пита..
досещаме ли се защо детето задава този въпрос, разбираме ли кога, къде и как го задава… Особено внимание се отделя на образа на родния край и на отворената структура на диалога в текста.
Децата четат, за да се насладят на образа на родния край в представите на героя, откриват картинните
думи и изрази (словосъчетания) в текста, които помагат на читателя да си представи картината (златна есен, китен май, зимна хала, летен зной, хладния
север, топлия юг), да усети в нея чувството на героя.
Учениците рисуват с думи картината на своя роден
край по въпросите на удивителна, съпоставят своята
словесна картина с образа на родния край в текста.
Мислено споделят своите представи и чувства с героя на стихотворението.
Следчетене. Накрая се коментира отворения край
на текста и се търси отговора на Месечко. Децата отговарят от негово име на героя. Прави се обобщението, че читателят мислено разговаря с героя, докато
чете: открива въпросите, които си задава героя и се
опитва да отговори на тях от свое име. Или сам читателят задава въпроси към текста и търси как героят
отговаря на тях. В заключение пътечката на четенето може да се допълни с нова стъпка: Кой говори?
На кого? За какво? Защо? Кога? Къде? Как? Кой
пита, а кой отговаря?
ДЕ Е БЪЛГАРИЯ, Иван Вазов
Урок за нови знания*
Цели на урока: Ученикът прилага умения за диалогично четене на стихотворение като стратегия за
разучаване на текста и изразителното му рецитиране.
Рецитира детски стихотворения от български автори
(например, „Де е България“ от Ив. Вазов Чете правилно и с подходяща интонация произведения (басня,
народна песен) на различни култури.
Прилага се следният алгоритъм за разучаване наизуст чрез взаимодействие с текста и с партньор:
1. Прочети целия текст внимателно. 2. Чети стихотворението на части и повтаряй всяка част. 3. Чети

Ако те попитат къде
е България, какво ще
отговориш?
Винаги с мен,
защото я нося в
сърцето си!

Де е България?
Питат ли ме де зората
ме й огряла първи път,
питат ли ме де й земята,
що най-любя на светът.
Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей;
тамо, де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава
из Тракийска равнина,
Българио, драга, мила,
земля пълна с добрини,
земля, що си ме кърмила,
моят поклон приеми!
Иван Вазов

земля – земя
любя – обичам
тамо – там
шава – движи се

? Каква е разликата между родния
край и родината? За какво се говори в
стихотворението?

Кои места изброява поетът, когато говори за родината?
С какви думи ги описва?
Каква е България за поета? Защо я
сравнява с майката?
Как Иван Вазов изразява чувствата си
към родината?
! Какво чувстваш ти към родината?

Научи стихотворението наизуст и го
рецитирай изразително.
Помниш ли други стихотворения, написани от Иван Вазов? Кои?
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заедно с партньора си по чин, като се редувате на всеки куплет или на всеки ред. 4. Кажете наизуст първия
куплет, като се редуват на всеки ред и си помагате с
текста при нужда. 5. Упражнете се куплет по куплет
да рецитирате наизуст; 6. Кажи сам част от стихотворението наизуст, а после – цялото.
Очаквани резултати: Ученикът познава литературни и фолклорни произведения, посветени на
България; чете правилно и с подходяща интонация
стихотворението Де е България, научава и рецитира
стихотворението. Прилага стратегия за учене наизуст
чрез взаимодействие с текста и с партньор, изразява
чувствата си към родината, като рецитира изразително стихотворението.
Насоки за създаване на учебна среда
Предчетене. Децата
око
четат или рецитират стихотворението Месечко
ясен или други стихотвонос рения за родината, които
език
знаят наизуст от първи
клас (Аз съм българче,
Родина, Картина) Съпоставят ги по съдържаръка
ухо
ние и по форма, като използват пътечките за че-
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тене от предишния урок. Коментират как са научили
тези стихотворения наизуст. Припомнят си стратегията за визуализация, която помага на читателя да се
ориентира в съдържанието на текста, да си представи
картините, за които се говори в него, за да запомни
по-лесно куплетите (какво виждам, чувам, усещам,
чувствам, докато чета).
Ориентиране. Учениците се ориентират в страницата със стихотворението, с помощта на учителя децата определят целта на урока – да разберат, научат и
рецитират това стихотворение наизуст като българи.
Обсъждат как това може да стане, кой как най-лесно
учи или може да научи едно стихотворение (като го
слуша, чете сам, рисува по него, разбира всяка дума
от него). Набелязват заедно нова пътечка за четене на
стихотворение: да го чуем, да го прочетем, да го разберем и преживеем, да го научим и да го кажем от
свое име.
● Четене. Първоначалното възприемане се осъществява чрез слушане на запис или в изпълнение от учителя. Коментират се както чувствата,
събудени в това колективно преживяване, така и
най-силните думи, които са чути или произнесени заедно.
● Първият самостоятелен прочит е за мислено
пресъздаване на картините от текста: Какво си
представяш, като четеш стихотворението?
Какво настроение създава у теб то? Децата
споделят преживявания си при четенето, осъзнават как се чувстват след прочита на стихотворението, спонтанно рецитират запомнен фрагмент,
препрочитат развълнували ги думи и стихове,
рисуват с думи картини, които са „видели“ наум.
След споделяне на личните впечатления, учениците четат за себе си и самостоятелно отговарят
на въпросите на Книжка. Обсъждат прочетенето
и разбраното.
● Стихотворението се чете изразително, тълкуват
се непознати думи в контекста на произведението и с опора на речника в читанката; следва подборно четене за определяне на ключови думи и
рими; изразително четене с логическо ударение
върху ключовите думи и правилна интонация;
четене на канон (с включване на нов четец на
всеки следващ стих за нарастване интензитета на
чувството), хорово чете за колективно изразяване и утвърждаване на националната идентичност
и верижно четене за оценка и корекция на техника и изразителност.
● Коментира се кой е празникът, на който стихотворението би звучало най-тържествено, и как
може да се подготви изпълнение, което да развълнува всички. Децата четат за да учат: запознават се с алгоритъма за учене наизуст, прилагат го индивидуално, като се стремят да си
представят картините и да запомнят строфите.
Проверяват дали са успели, като решават в учеб174

ната тетрадка задачите за допълване на пропуснати думи в текста, възстановяват ги по памет
или с опора на речника към задачата и сравняват
възстановения текст с оригинала.
За да научат текста по-добре, работят по двойки
по описания в алгоритъма начин: ученикът, който
влиза в ролята на четец, спира на произволно място и пропуска дума, после ред, куплет – слушателят
ги допълва по памет, после сменят ролите си. Накрая
взаимно оценяват изпълненията си по критериите:
точност, емоционалност, артистичност.
Следчетене
Заедно с другите обсъждат какво и как могат да
правят, когато четат, учат наизуст и рецитират стихотворение. Обобщават защо това стихотворение е
сред любимите на всички българи по света: как то ни
кара да се чувстваме.
ОБИЧАМ, ГОРО, ОБИЧАМ, Ран Босилек.
ГАТАНКА ЗА ГОРАТА, Л. Станчев.
Урок за нови знания*
Цели: Ученикът да усъвършенства уменията си
за емоционално-образно възприемане на стихотворение, като формира умение да разпознава изброяване
в литературния текст, чрез него детайлизира образите
и да съпреживява по-отчетливо чувствата, изразени
в образа, да съпоставя стихотворни текстове с обща
тема и образна структура, да усъвършенства уменията си за диалогично възприемане, правилно, гладко и
изразително четене.
Очаквани резултати: Ученикът открива изброяване в литературен текст, представя си конкретно образно словесната картина и чувствата на лирическия
герой, различава стихотворна от нестихотворна реч
и чете изразително с адекватна изброителна интонация, съпоставя стихотворение и гатанка с обща тема
и създава свой текст с похвата изброяване.
Насоки за създаване на учебна среда
Овладяването на новото понятие се осъществява в
хода на литературноестетически и учебнопрактически дейности с художествения текст от позиция на
читател, на автор и на критик.
В предчетенето опоко
итът на ученика в диалогичното възприемане
на художствен текст се
актуализира чрез странос
език
тегията на въпросите.
При диалогичното четене
читателят сам си поставя въпроси към текста и
ръка
ухо
самонасочва четенето му
като процес на общуване.
В случая четенето-общуване чрез тези стратегии се
улеснява от диалогичната структуа на самия текст.

Обичам, горо,
обичам
Обичам, горо, обичам
твойте буки зелени,
твойте води студени,
твойте прохладни поляни,
твойте цветя засмени,
твойте овчари сърцати,
твойте певци крилати,
твойте шумливи потоци,
потоци и водоскоци.
Но най обичам, горо ле,
твойте ягоди червени,
що на трапези зелени
ти от сърце ни раздаваш
и с тях ни сладко гощаваш.

Аз съм планинарче:
събирам картички и
снимки на върхове! А
твоето хоби какво е?
Мое хоби
б са
горските поляни:
рисувам ги с
удоволствие.

Ран Босилек

Лятната Ӝ дреха
ветровете взеха.
Как студа ще среща?
Гола е горката!
Кой от вас се сеща
що е то?
Лъчезар Станчев

На кого говори героят в стихотворението? Какво казва той на гората?
С кои думи изразява чувството си?
? Какво обича героят в гората?

! Прочети текста така, че да изразиш
чувствата на героя. Наблягай с глас върху думите, които се повтарят. Произнасяй
всеки ред напевно и прави кратка пауза в
края му.
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Неговият герой води диалог с гората, а читателят може
да започне своя диалог с текста, като трансформира
заглавието му във въпрос. На помощ тук идва въпросът-стратегия, въведен още в първия урок читанката
при работа със стихотворението. Какво обичам? По
познатия начин читателят отговаря на въпроса, като
ползва различни източници на съдържание: своя личен опит и отношение. (Какво обичам аз в гората?)
илюстрацията към текста, от която добавя нови неща
за обичане в гората, опита на другите читатели, които
също имат свои причини да я обичат, и едва след това
чете текста, за да открие гледната точка на героя –
онова, което той обича в гората. Четенето следва да
бъде насочено още тук не само към съдържанието, а
и към формата на текста, към начините на художествено изразяване на отношението към гората: какво
казва героят на гората, как го казва и защо по този
начин разговаря с нея.
Текстът е изключително достъпен за самостоятелно четене още в етапа на първичното възприемане, затова първият му прочит може да се изпълни от
самите ученици – на глас и изразително. За да отговорят на въпросите на Книжка от читанката, децата се
ориентират в комуникативната структура на текста
по въпросите (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?) и откриват образа на лирическия
герой. А за картинно пресъздаване на образа на гора-

та те могат да прочетат текста през „увеличителното
стъкло“ на „умните разузнавачи“.
Стратегията за визуализация, позната им от 1.
клас, включва всички сетива в работата на въображението – докато чете, ученикът се опитва мислено
да види, чуе, вкуси, усети, помирише всеки детайл
от образа и цялостно да съпреживее емоцията на съдържанието (какво си представям) и на фомата (кои
картинни думи ми помагат мислено да се пренеса в
гората, да видя с очите на героя).
За удължаване на удоволствието от четенето играта с формата може да продължи, като се съчетае с
дейности за развиване на четивната техника. Полезни
за целта са интерактивни форми на работа с текста от
вида: четене с присъединяване на нов четец в началото на всеки следващ стих (на канон), което умножава
емоцията; включване на целия клас в хорово четене
за изразяване на колективното чувство към гората;
четене с разбъркване на редове, което „пренарежда“
образа, но запазва чувството и ритъма; четене с пропускане и допълване на римите за долавяне на благозвучието, четене през ред, за да се усети как обеднява картината и се загубват римите, но ритъмът се
запазва и на тази основа да се осъзнае от читателя
ролята на изброяването като изразно средство.
Следчетене. Работата с текста продължава с творчески дейности в учебната тетрадка, където читателите допълват пропуснати епитети в стихотворението,
съпоставят го с гатанка на сходна тема, трансформират го в гатанка и пишат по аналогия с него ново
стихотворение Обичам, пролет, обичам. В ролята
на автори създават образи, използвайки изброяване
и повторение, после оценяват творбите си в ролята
на „критици“, а накрая – в ролята на художници, ги
илюстрират. Тъй като урокът е богат с творчески задачи, при това достъпни, добре би било учениците да
се самооценят чрез стълбицата на читателя, за да се
видят на най-високото Ӝ стъпало на творческото себеизразяване чрез изкуството.
ЛИСТЕЦ И БУКВИЦА*, Николай Носов
(2 учебни часа)
Урокът по темата е планиран за началото на април, когато се отбелязва Деня на детската книга, за да
се създаде празнична нагласа у учениците, желание
да се включат с иницитиви и да предложат инициативи за отпразнуване рождения ден на Ханс Кристиан
Андерсен като рожден ден на детската книга. А) Урокът за нови знания има за цел: Учениците да осмислят ролята на читателя за съдбата на книгата, Да
формират умение да съпреживяват образите на героите, да се идентифицират с тях, да им симпатизират,
за да възприемат тяхното отношение към книгите и
модела им на поведение като читатели. Б) В урока за
затвърдяване се развиват умения за екипна ра175

бота при работа по проект Книжен театър в класната стая.
Очаквани резултати: А) Ученикът открива образите на героите читатели в изучавано произведение, коментира отношението им към четенето, оценява постъпката им на будители, позицията им на
застъпниците. Осмисля ролята на читателите и отговорността им за съдбата на книгата; Б) Ученикът
се ориентира в оформлението на книгата; Споделя
впечатления от изучено или самостоятелно прочетено литературно произведение, проявяват инициативност и предприемчивост при организация на класна
читалня, като препоръчва книги за четене и заглавия
за афиша на Книжния театър, предлага идеи за програмата на празника Книжен театър в класната стая.
Насоки за организация на учебна среда
Учениците предварително подготвят своя книга,
която да препоръчан на децата от клада и свой списък
с трите книги, които според него трябва да прочете
всеки второкласник.
Предчетене Пътешествениците се подготвят за
поредното пътешествие в новия раздел от читанката по познатия начин. Разглеждат титула на раздела,
свързват заглавието с изобразеното на илюстрацията
и се ориентират за целта на пътешествието, проверяват предположението си с четене на мотивационното стихче. Отварят тетрадката на страничкатата
на читателя и преглеждат умната карта и картата на
пътешествието, припомнят си пътечката на четенето:
заглавие – илюстрация – герои – въпроси – предположения … Откриват кое е първото място, в което ще
се озоват с четене, и коментират по заглавието на текста – Листец и Буквица, що за герои ги очакват там.
Четене: Следва се сценария в читанка. Децата
четат самостоятелно и отговарят на въпросите на
Книжка. Ученикът се ориентира в случката и нейното развитие, като разпознава началото, средата и края
на епизода, различава героите и коментира имената,
действията и думите им, ориентира се в техните характери и взаимоотношения, съучаства в разрешаването на проблемната ситуация (как да накараме повече дребосъчета да четат, как да им помогнем да заобичат книгата), коментират решението, взето от героите
и оценяват тяхната инициативно и предприемчимост.
Следчетене. Учениците четат повторно текста и
го съотнасят с илюстрацията. Съставят продължение
с края на епизода и на тази основа оформят идеята си
как може да изглежда един Книжен театър в класната
стая,
В урока за затвърждаване учениците се ангажират разработката на идеята за създаване на Книжен
театър като свой собствен проект. Разделят се на групи, за да обсъдят идеи и да направят предложения за
програмата на техния театър. Коментират и допълват
афиша, предложен в читанката:
● Маратон на четенето: деца четат на деца
● Срещи с детски писатели
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Как да помогнем
на другите
да открият радостта
от четенето?

Когато прочета
интересна книжка,
нямам търпение
да я споделя
с приятел.

Листец и Буквица
Момченцето Листец беше много добро дребосъче. То живееше в Слънчевия град на улица „Карамелна“. На същата улица, само че в друга къща, живееше едно момиченце на име
Буквица. Листец и Буквица се бяха прославили с това, че много обичаха да четат книги. Четенето ги увличаше дотолкова,
че понякога те дори на кино и театър не ходеха, а вместо това
седяха и четяха някоя интересна книжка. По-рано Листец и
Буквица не се познаваха. Но когато и двамата се записаха в
библиотеката, почнаха да се заварват там. А когато се връщаха
от библиотеката, с интерес разговаряха за прочетените книги.
Листец и Буквица се срещаха често и скоро вече не можеха
да прекарат нито ден, без да поговорят един с друг. Веднъж
Буквица каза на Листец, че сега тя е много щастлива, понеже
си има другарче, с което може да разговаря за книги. Листец
каза, че и той е много щастлив, но го мъчи мисълта, че не
всички дребосъчета са обикнали четенето и мнозина, вместо
да четат, само гледат картинките или – което е по-лошо и от
това – тичат из улиците след футболната топка и по цели дни
играят на гоненица.
Буквица се замисли за миг и после каза:
– Какво ще кажеш, Листенце, ако ние с тебе открием книжен театър?
– Какъв книжен театър? – не разбра Листец.
– Ами театър, в който се четат книги. В него, виждаш ли,
няма нито актьори, нито сцена. Има само публика, която седи
и слуша четенето на някоя интересна книжка. Ние с тебе ще
избираме най-увлекателните приказки или разкази и поред ще
ги четем на глас.
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Какво узна за
Листец и Буквица от
началото на текста?
С какво се прославят?
Къде се запознават?
За какво разговарят?
? Защо приятелите решават да открият книжен театър?
Опиши какво се прави в книжния театър.

! Според теб
важно ли е това, което те искат да направят? Защо?

По Николай Носов

● Голямото четене и Книжно кино
● Парад на приказните герои
● Книжен театър и представление
● Работилница за книжки и творилница за приказки
Децата представят книгите, които са избрали да
представят в Книжния театър на класа. Препрокъчите
се изслушват и се избират трите книги, с четенето на
които ще се открие Книжния театър в класната стая.
Учителят предлага на децата да изгледат видеото
„Мишлетата и Властелина на книгите“ („Малкото
голямо четене“) с режисьор Калоян Начев и обявява
Книжния театър за открит. Децата представят избраните книги с четене на откъси от тях.
Следчетене. В заключение учителят препоръчва
децата да зарадват семействата си, като импровизират книжни театри у дома. Предлага им да прочетат
самостоятелно през ваканцията текста Лили Чудото
съживява приказни герои, предложен в читанката за
самостоятелно допълнително четене и с него да открият сезона на домашния Книжен театър

Методически разработки на уроци
в модул: Чета още и още
Сценариите за уроците по извънкласно четене
отразяват профила на комбинирания тип урок и на
ученето чрез разширяване на опита в четенето и изучаването на книгите и рефлексията върху значими
преживявания на читателя в света на книгите. Всеки
урок включва детето не просто в дейности за четене,
а в читателска дейност, като моделира своеобразно
(според прилаганите компетентности) поведението
на читателя сред книгите в трите фази на дейност:
А) Предтекстова фаза за ориентиране в ситуацията на четене и планиране на читателска дейност
(предчетене). На фокус са задачите за развитие на
уменията на децата за действат с книжното тяло и с
елементите на книгата, да групират книги по определени признаци, да избират книга за четене, като се
ръководят от опознавателните им признаци и поставените задачи, да намират нужната им книга, да се
ориентира в книгата и сред книгите, да се разширява
читателския крогозор, като учениците се запознават
с нова книга и препоръка за книги.
Б) Четене на книга чрез дейност със самата книга
или с откъс от текста на книгата, представен в читанките. В зависимост от това дали децата ще обсъждат
самостоятелно прочетено произведение/книжка или
ще се запознават с нова книга, препоръчвана за чатене, дейностите в тази ситуация се диференцират.
В) Следтекстова обобщаваща и оценъчна фаза.
Тя има задачата да осигури условия за рефлексиране
на читателския опит, осмисляне на новите знания за
книгата и на уменията за четене, прилагани при работа с книгата в книжна среда, стимулиране на читателските интереси и читателската самостоятелност
за продъжлаващо четене извън училище чрез препоръчване на книги и на занимания с книгата в домашен
контекст или в социална среда.
Трите фази са ясно означени в читанката и тетрадката чрез символи и задачи за предтекстова, текстова и следтекстова дейност на читателя и правят
възможно за детето разпознаването и следването на
модела на читателско поведение, съобразно ситуациите на четене и учене, както и преноса му в свободното четене.
В този блок с уроци се предлагат се идеи за разработка на половината урочни теми, като подборът
е направен с оглед представяне на работа с различен
вид издания: енциклопедия (Светът на малките
създания), сборник с приказки (Небивалици), книга
с едно произведение в жанра на приказната повест
(Бъди ми приятел), възможности за онлайн дигитално четене на е-книга (Синя приказка), четене на книга
от приказна поредица (Мисията на Черешко), четене на детски роман (Приключенията на Пинокио).

Към тях са добавени и темите, които правят връзка
с лятното четене на децата преди и след втори клас.
Допълнителен материал за работа по други теми е
осигурен в учебната тетрадка (Весели приказки на
народите, На какво ни учат басните). А по всяка тема
е добавен е-ресурс с тест за проверка на самостоятелното четене с разбиране в електронната читанка.
Номерацията на предлаганите тук разработките е
направене според мястото на уроците в годишното
разпределение.
ДЪРВЕНАТА САБЯ, Морис Карем
Първият урок по извънкласно четене е заложен
във втората учебна седмица от година. Целта му е да
се обобщят резултатите от самостоятелното детско
четене през лятната ваканция, да се поощрят активните читатели и да се мотивират всички ученици за
включване в новите пътешествия, които им предстоят. Като предварителна подготовка за урока, децата
са прегледали своя читателски дневник, избрали са
страничка, която да споделят, подбрали са книга от
лятното си пътешествие с четене, която да представят на класа А стартът на новия сезон пътешествия с
четене може да бъде обявен под знака на най-усмихнатия ден – Деня на усмивката, който се отбелязва по
време втората учебната седмица.
Предтекстова фаза: Учителят е подредил донесените от децата книжки на изложба, която децата са
разгледали преди урока.
Урокът започва със
споделяне на факти от читателските анкети на децата
(кой колко и какво обича да чете, какви са читателските му предпочитания (любими книги, жанрове, герои)
и читателски постижения (за какъв читател се смята).
Всеки разказва за личните си пътешествия с четене
през ваканцията: дали се е връщал към любими места
с препрочитане на книжки, дали е бил на нови места – чел е книжки от препоръчиталния списък, или е
открил непознати земи – намерели е любима книжка,
която сам е избрал и прочел. Учителят му „връчва“
орден на откривателя.
Целта е да се систематизира, обобщи и оценности
читателският опит на пътешественика и да се планира
подготвят следващите пътешествия за неговото разширяване. Текстът Дървената сабя осигурява смислова и мотивационна рамка, в която това може да се
случи.
Четене: Първо детето се включва с мнение в диалога на геройчетата, решават се задачите на Удивителна за подготовка за четене. Първичното възприемане на текста се осъществява чрез слушане-задачата на слушaтеля е да си представя картините от
пътешествието на героя читател, за да може да опише
пътешествието му като свое. По следите на първите
впечатления учениците споделят кои места от книжен
свят, посетени от героя, те вече познават от опит –
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През лятото бях на
пътешествие с кораб.

Дървена сабя
Дървената сабя
си препасах днес,
с дървената сабя
стигнах тъмен лес.
Палечко ми рече:
– Как си? Добър ден! –
После срещнах мече
сред букак зелен.
Шапчица червена
и вълкът зъбат
поиграха с мене
като с роден брат.
Сред цветята росни
край потока син
зъл магьосник,
после – Аладин.
Гоних грозни врани
в тъмните гори,
зърнах великани,
огнен змей дори.
С дървената сабя
сплаших змея стар,
с дървената сабя
аз съм горски цар.

Аз пък пътешествах с
четене. Да ти разкажа
ли какви интересни
места видях?

Морис Карем

ни книжки, изработени в работилницата на Мишока
Е. Прегледжа се направената регистрация на класа
(или се прави такава) в библиотеката на портала за
книги Аз-детето deteto.bg/knigi/. Там децата могат
да разглежат е-библиотеката на сайта, да разпозная
по кориците книги, които са чели, да набележат книги,
които искат да прочетат. Обсъжда се идеята за проект
Златни книги на нашето детство (златни книги на
класа, златни книги, които трябва да прочете всеки
второкласник), в рамките на който учениците ще класират най-добрите книги, които са прочели и искат да
препоръчат за четене на други деца читатели.
На финала учителят предлага на децата да попълнят „умната“ карта в учебната тетрадка, за да преценят доколко са готови за първото пътешествие от
новия читателски сезон. Децата правят предварителна оценка на своите възможности, като отбелязват на
Страничката на читателя какво умеят и обичат да правят с книжките. За целта се предлага следния списък:
Обичам да чета и да разглеждам книжки.

! Прочети само заглавието на текста.
Разгледай илюстрацията. Помисли за
какво може да се говори в стихотворението. За какво служи една дървена сабя?

Прочети стихотворението и кажи
на какви места отива детето. Кого среща?

? Какво е нужно за едно пътешествие
с четене? В ролята на кой герой влиза детето? Проследи по картата на Чудния свят
неговия път през приказките.
Кои книжки то все още не е прочело?
С кои герои му предстои среща?
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Знам как се търси книжка в библиотеката.
Размишлявам за текста преди, по време и след
четенето.
Избирам книжка за четене, като я разглеждам
и зачитам.
Когато чета, си правя записки в читателски
дневник.

назовават заглавия и герои на книги и как са се запознали с тях – с четене, слушане, гледане на филм.
Първият прочит е със задачата да се направи мислено пътешествие с четене по следите на героя, „като
четем и си представяме, че сме на негово място“. След
прочита учениците отговарят на въпросите на книжка и се решават задачите на Въпроско: по картата на
пътешествието на героя се проследяват стъпките му
и чрез съпоставка на илюстрация с текст се разграничават прочетени и непрочетени от него книжки. Децата съпоставят читателския опит на героя със своя
и правят извод за невидимата библиотека в своята
читателска памет.
Текстът се препрочита за удоволствие и намиране
на най-вълнуваща среща и място, но вече от гледна
точка на ученика. Обобщава се как се пътешества с
четене: „представям си, че съм там, че съм на мястото
на героя, откривам през неговите очи, съпреживявам
неговите приключения, съучаствам“. Обобщава се
какво можем да правим във въображението си и заедно с героя, докато четем.
Следтекстова фаза. По повод гатанката на втората страница се обсъжда как книгата ни помага в пътешествията с четене. Интерпретират се метафорите
– „книгата събеседник“, „разговор с книгата Прави се
преглед на първото пътешествие с четене от втората
читанка. “. Решава се теста от е-ресуса (или се оставя
за домашна работа). Разглеждат се първите самодел178

Харесва ми да разговарям за прочетеното с
други читатели.
През свободното си време обичам да чета стихотворения.
През свободното време обичам да чета енциклопедии.
През свободното време чета истории с интересни герои.
Читателите ще се връщат към картата с умения периодично – с напредването по картата на пътешественика, ще отразяват настъпили промени, а накрая ще
обобщят достиженията си.
СВЕТЪТ НА МАЛКИТЕ СЪЗДАНИЯ*
Цели: Ученикът се ориентира в детска енциклопедия, като прилага знанията за оформлението на книгата и умения за четене –разглеждане; стратегии за
събиране и преработка на информация, разграничава известното от новото в хода на четенето, споделя
прочетеното и наученото и с коментари си показва,
че го е разбрал – разбира връзка между заглавие и
съдържание на текста и чете с разбиране информационни текстове, като използва адекватни стратегии
за обработка на информация (задаване и отговаряне

на въпроси, отделяне и маркиране на важна и второстепенна информация, отделяне на интересни факти
и водене на бележки, преразказ). Предварително учителят трябва да разпечата текстовете от разтвора в
читанката на отделни работни листове, с които ще се
работи по групи.
Очаквани резултати: Ориентира се в оформлението на енциклопедична книга (корици страници,
илюстрации, заглавия на книга); Чете кратки текстове от детски списания и енциклопедии, достъпна информация от интернет; Ориентира се в съдържанието
на прочетеното; Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на произведението.
Предчетене. Учителят активизират опита на децата с разглеждане на изложба с детски енциклопедии
и списания, назована Удивителният свят. Книгите
се подреждат (общи и тематични енциклопедии) според познавателната област, за която се отнасят: за
растенията, за животните, за насекомите. Децата разглеждат изложбата и се ориентират в съдържанието и
оформлението на изданията (корици, страници, илюстрации, заглавия, рубрики), откриват информация по
зададени от учителя признаци (в кой източник се намира статия за жирафа, например), избират книжка,
която иска да прочетат по интересуваща ги тема.
Решават първа задача в учебната тетрадка, за да
се припомнят как се работи с детска енциклопедия и
да определят накъде ще продължи пътешествието в
Удивителния свят на енциклопедиите. Свързват новата посока със заглавието на темата и отиват на титулната Страничка на Читтателя, за да отбележат на
каратата на пътешественика пътя си до новата книга. Обсъждат заглавието: Насекомите, и разменят
въпроси, на които биха искали да намерят отговор в
книгата (Какво вече знам за насекомите, какво още
искам да науча за тях?). После на картата с уменията на читателя откриват онези, които са важни при
работа с информационен текст: Да мисля за текста
преди, по време и след четенето; Избирам книжка
за четене, като я разглеждам и зачитам, намирам
и чета текстове, от които уча нови неща; Когато чета, си правя записки в читателски дневник;
Сравнявам какво знам преди и след четенето. Спрямо оценката си за тези умения определят целта на
урока – да се опитам да чета, както правят добрите
читатели, за да науча колкото се може повече неща за
насекомите. Накрая ще се върнат към картата, за да
се самооценят с Личицата на читателя.
Работата с новата енциклопедия продължава в читанката. Коментират предтекстово новия маршрут за
четене през стратегията: Вече знам това – искам да
науча – мога да го направя така. Учениците прочитат
плана за действие на изследователя и отиграват ситуация на търсене на информация, като избират заглавие на текста, който ще четат. Според направениите
избори, се оформят работни групи, които ще четат
един и същ текст. Групите се събират, за да споделят

Светът на малките създания
 Знаеш ли това?
Те са навсякъде около нас – в
градината, в полето, в гората, в
езерото и ручея, на брега на морето.
През лятото е достатъчно да обърнеш
камък, да поровиш в пръстта или
внимателно да разгледаш някое
растение, за да ги забележиш. Много
от тях вече познаваш, но има какво
още да научиш.

ля изследовател
! План на читате
което
ие,
лав
заг
и
1. Избер
ти е интересно.
чети текста,
2. Открий и про
на заглавието.
който отговаря
овор?
текстът дава отг
3. На кой въпрос
а.
рос
въп
на
4. Отговори

ИЗБЕРИ
Пчелите
Пеперудите
Водните кончета
Мравките
Насекомите
ОТГОВОРИ
Кое е насекомото, което:
– има хоботче
– лети най-бързо
– танцува
– строи гнездо?

1. Мравките живеят на групи, наречени колонии.
В пясъка или в земята строят мравуняците си –
техните гнезда. Ако проследиш пътя на една колона с мравки, ще откриеш дупката, която е вход
на мравуняка.
Мравките се трудят упорито. Пренасят храна,
която понякога е по-тежка от тях. Всяка мравка
оставя следа, която мирише. По нея другите мравки намират пътя към храната.
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какво вече знаят по темата и какво искат да научат.
Записват въпроси, на които ще търсят отговор в текста и се договарят как ще маркират информацията:
известното (в синьо), новото (в зелено), интересното
(в червено). Поставят целта на четенето – какво искат
да разберат и научат и как ще го търсят (изучаващо
четене с маркиране). Първо всеки член на групата намира в читатката или чете от работния лист избрания
текст самостоятелно. След което групата се събира и
отговаря на предварителните въпроси, както и на въпроса от рубриката Въпроси в читанката. Коментират
какво от написаното вече са знаели, какво ново са узнали, кое е най-интересното (известно/предположено
– ново – интересно), обсъждат стратегии за търсене
на информация по конкретен въпрос, за отделяне на
известното от новата информация, важното от маловажното, понятното от непонятното в текста. Търсят
в читанката списъка с контролни въпроси и намират
онези, на които вече могат да отговорят с опора на
своя текст, с жълто подчертават въпросите, на които
не могат да отговарят и ще задават на другите групи.
Провежда се междугрупово обсъждане, при което
всяка група представя наученото с кратък преразказ,
като резюмира информацията в три точки: Намерихме потвърждение на това, което знаехме (чете макираното в синьо), узнахме нови неща (маркираното в
зелено), най-интересно беше … (отбелязаното с червено), искаме да научим (подчертаните в жълто въ179

проси без отговор. Следващата група прави своята
презентация и отговаря на зададените въпроси.
Следчетене. Следва ново събиране по групи, за
да се обсъдят текстовите задачи в тетрадката. Те се
решават устно, като всеки има право да задава уточняващи въпроси. Накрая задачите се решават индивидуално и писмено в тетрадката. Така чрез таблица
за оценка на верни и неверни твърдения и за Децата
могат да моделират стратегията за изучаващо четене
като направят отново пътечката на четенето, в която
да изредят действията: знам – искам да узная – питам – предполагам – узнавам. В класната библиотека се отделя специално място за енциклопедичните
книги. Ако заедно с Мишока Е децата са изработили
самоделни миниенциклопедии, започват подреждането на новия рафт с тях.

Небивалици
Доналд Бисет

Можеш да я избереш
по заглавието
или да разгледаш
илюстрациите.
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НЕБИВАЛИЦИ, Доналд Бисет
Цели: Запознаване и препоръчване за четене на
книжка – сборник на любим автор, усъвършенстване
на уменията на ученика да се ориентира в оформлението на книгата, да разпознава и назовава елементите Ӝ – корица, страници, илюстрации, да прогнозира
съдържанието на произведения от книгата и да прави
избор на произведение за самостоятелно четене.
Очаквани резултати: Ученикът се ориентира в
съдържанието на книгата, като разглежда панорамната илюстрация на сборника в читанката, ориентира се
в оформлението на реалната книга (корици, страници,
илюстрации) и пренамира в нея заглавията с героите,
представени на панорамната илюстрация, зачита се в
думи на героите, уточнява сюжетите, избара първите
три произведения, което ще прочете от книгата.
Четенето се организира поетапно, както следва:
Предчетене: Урокът може да започне с обсъждане на най-невероятните приказки, които децата са
чели или слушали или с измисляне на небивализи
като тези на Доналд Бисен и Джани Родари пишат.
Припомнят се прочетените приказки за автобусчето
и за Мискър Крокотак, за поучителните бонбони и
бърканцита в приказката, за дървото с пантофките.
Коментира се кое прави героя и случкатав тези приказки необикновени, кое ни кара да съпреживяваме
и симпатизираме на героите. защо наричаме такива
приказки небивалици.
За да провокира творческата позиция на детето и
неговото въображение, учителят може да използва
една от техниките, описана от Джани Родари в неговата книга Граматика на фантазията Техниката е
лесна за изпълнение, а резултати стимулират децата за творчество и творческо четене. Процедурата е
следната: на децата се раздават листчета с въпрос от
следния списък: 1. Кой беше? 2. Къде се намираше? 3.
Какво правеше? 4. Какво попита? 5. Какво му отговориха? 6. Какво се случи накрая? На гърба на листчето
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Чудя се от коя
приказка да започна
четенето.

? За кои приказки се отнасят илюстрациите?
ите?

Кой от героите на тези небивалици ти е най-симпатичен?
Защо?
! Разгледай картата на предстоящото пътешествие с четене.
Разходи се мислено из страната на небивалиците.
Открий на коя страница от съдържанието се намира приказката за всеки герой от илюстрацията.
За какво, според теб се разказва в историите с тези герои?
Коя от тях искаш да прочетеш най-напред? А можеш ли да
разкажеш някоя от приказките?
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се записва произволен отговор, някаква хрумка. Листчетата се събират и подрежда в 5 групички според номерацията си. После от всяка поредна група се тегли
случаен отговор и се прочита. Така чрез процедурата
на този „случаен синтаксис“ се забърква фантастичната канава, по която може да се съчини нова небивалица Комбинациите обикновено са смехотворни, а резултатите окуражителни и провокират желанието не
само да се пишат, а и да се четат невероятни истории.
На тази основа се представя и препоръчва за четене книгата с небивалици на Доналд Бисет. Диалогът на геройчетата в читанка ориентира учениците
как могат да направят избор на четиво от книгата, а
списъкът със заглавията от сборника „препоръчва“
какъв избор на четиво може да се направи. Децата
разознават в списъка вече четени произведения и
прогнозират възможното съдържание на непознатите за тях текстове, задават въпроси към заглавието,
което най-силно ги е заинтригувало. Ако книжката е
на разположение, избраното произведение се търси и
намира в нея.
Четене-разглеждане. Пътешествието из книгата
продължава с ориентация в панорамната рисунка в
читанката. Учителят предлага на децата да играят на
питаници и загадки, да станат детективи в света на
Небивалия свят от илюстрацията, като „се разходят“
по улиците му и наблюдават жителите му.

Пътешествениците правят „панорамна“ обиколка
на чудния свят, разглеждат и изброяват необикновените места, до които се стига с четене, изреждат
необикновените герои, с които книжката ги среща.
После всеки ученик описва впечатлил го герой без
да го назовава по име, а останалите го пренамират
на картата. Или пък описва място, което разглежда,
а другите трябва да открият на картата къде се намира. Децата свързват заглавията от съдържанието на
книгата с конкретни герои и ситуации, изобразени на
илюстрацията. Ориентацията продължава с детайлно
разглеждане на изобразените ситуации (кога, къде,
кой с кого какво прави). Читателите преоткриват познаните им герои, правят предположения за историите с новите за тях герои, обмислят как сами биха
действали в необикновени за тях обстоятелства в
приказен свят (Какво биха направили, ако на вратата
позвъни за помощ загубил се крилат дракон, ако се
озовеш насред океан с книжки или под необикновеното дърво на желанията, … и т.н. изразяват предпочитание към герои или случки, за които искат да
четат, уточняват какво искат да разберет за тях.
Следчетене. В заключение се обсъждат най-интересните герои и се определят лични предпочитания към приказка за четене. Прави се обобщение за
книгата (какви заглавия ни предлага тя), автора (ще
потърсим ли тази и други негови книги за четене) и
жанра (привличат ли ни такива истории). Обсъжда се
как и защо е създадена такава илюстрация и по нея
се съставят се обща или индивидуални карти с възможния маршрут на бъдещото пътешествие в света
на небивалиците.
Отново може да се предложи и играта за съставяне на небивалици, като се използва съдъжанието от
панорамната илюстрация. Тя става източник на отговорите, които децата записват на гърба на въпросите. Разиграването на въпросите и отговорите ражда
нова небивалица, нова бърканица меджу приказките
от картата, която може да се предложи за издаване на
Мишока Е.
БЪДИ МИ ПРИЯТЕЛ, Юлия Спиридонова
Целта на урока е да се препоръча книга с
по-обемно, но достъпно за четене произведение в
жанра на приказната повест. Като предварителна
подготовка за урока децата могат да си припомнят
прочетени книжки за приятелството, да попълнят
страничка от читателския дневник за любимата си история за приятелството. Към нея мотат да добавят и
крилата мисъл за приятелството, която ги и впечатлила и искат да споделят.
Предчетене. Учителят е подготвил тематична изложба с донесени книжки за приятелството. Сред тях
децата откриват познати заглавия на любичи детски
книги: Патиланско царство, Жирафът, който не се

Бъди ми приятел!
Някога, много отдавна… Или пък не чак толкова,
кой знае, имало едно жабче, което се почувствало нещастно в родното блато.
Един ден няколко жабчета забелязали, че всички са
гладки и зелени, само едно било… Хм. Доста пъпчиво.
– Какво му е на това жабче?
– То е от породата на краставите жаби – отвърнали
големите жабоци.
– Пфу, крастава жаба! Не искаме да си играем с
него – заквакали малките.
Краставото жабче се огледало във водата. Олеле,
колко било грозно! Вместо гладко и лъскаво, цялото
било на бучки и цицини. То се разплакало:
– Кой ще си играе с мен?
– Никой.
– Добре! Щом никой не ме иска, ще замина.
Жабчето скочило на едно листо от водна лилия, после на второ, на трето и се озовало на твърда земя.
– Ще си намеря нови приятели? – казало на глас то,
за да пропъди страха от жабешкото си сърчице.
Жабчето стигнало чак до гората, но там се скачало
трудно, защото имало паднали листа, камъчета и храсти. Жабчето бързо се уморило.
Денят също бил изморен и затова отишъл да спи.
Нощта разпуснала черните си коси и над света паднал
мрак…Жабчето седнало на една полянка и тъкмо да
заплаче, видяло най-красивото момиче на света – със
златни коси, черни очи, бяло лице и бяла рокля.
– Коя си ти? – примигало жабчето.
– Аз съм самодива – звъннал гласът на момичето.
Тук съм, за да танцувам. Самодивите танцуват само
нощем.
– А защо не танцуваш сега?
– Защото без музика не може – сопнала се самодивата. Чакам да дойдат щурците.
Жабчето също зачакало – много искало да види танца на самодивата.
– Къде са тези лоши буболечки? – ядосвала се тя.

Всяко същество е
нужно на някого.
Само трябва да
открие на кого.
Да, но това е
най-трудното: да
откриеш приятел
и да бъдеш
приятел.
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побираше в книжката, Небивалици, Пипи Дългото
чорапче, Мечо Пух, Приключенията на мотовете.
Учителят предлага да си направят един чудесен Приятелски ден, вдъхновен от Мечо Пух, като си четат
книжки за приятелството, защото както е казал същият Мечо Пух „приятелите са най-хубавото нещо на
света“ . Децата коментират темата за приятелството,
като се позовават на разглежданите книги и разказави в тях случки .
Учителят представя новата книга „Бъди ми приятел” , като разказва накратко за пътешествието, което малкото краставо жабче предприема, за да намери
приятел и предлага на децата да разглеждат илюстрациите в читанката или в квижката, ако тя е налична,
за да разберат защо и как малкото жабче се впуска в
голямото приключение.
Четене-разглеждане. Децата разглеждат илюстрациите към откъса в читанката и правят предположение за проблема на жабчето (първата илюстрация
с тъжното жабче) и очакването си за бързо намиране
на решението му (втората илюстрация с танцуващата
самодива). Съпоставят двете илюстрации и откриват
промяната в мястото и в героите. Прогнозират колко
са епизодите в тази история и какво ли ще се случи
във всеки от тях. Децата могат да съчинят своя история с щастлив или с отворен край. Да пожелаят да
последват жабчето в неговото пътешествие Учителят
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предлага на децата сами да изберат дали да чуят как
започва книжката или да прочетат началото на историята в читанката. Какъвто и да изборът, текстът се
чете на стоп. След прочита на първия епизод, учениците споделят онова, което съпреживяват, следвайки жабчето: Какво чухте, видяхте , преживяхте, почувствахте заедно с него? Епизодът се коментира по
въпросите на Книжка: Защо жабчето се чувства грозно и нещастно? Какво решава да направи то? Защо
напуска родния дом? Какво жабчето иска да промени и какво прави за целта? Децата четат самостоятелно втория епизод, за да разберат дали жабчето е
постигнало целта си и се подготвят да отговорят на
въпросите от Книжка: Кого среща жабчето през нощта в гората? Как изглежда най-красивото момиче?
Защо жабчето остава при самодивата? Какво го кара
да подскочи от радост? (мисли си, че е нужно) Какво
го натъжава? (разбира, че е ненужно) Ако не могат
да открият сами отговора, читателите искат помощ от
приятел, като отправят към него въпроса и оценяват
получения отговор.
Колективното обсъждане не е по въпросите за
фактите от историята, а по въпроса на Удивителна:
Ти би ли желал да имаш приятел като самодивата? А като жабчето? Обясни кого и защо предпочиташ за приятел.
В заключение децата могат да решат теста по книгата, поместен като ресурс в електронната читанка, а
учителят им предлага да разберат какво да очакват от
продължението на книгата, като прочетат информацията за нея в рубриката Знаеш ли това? и решат дали
иска да я дочетат.
СИНЯ ПРИКАЗКА*, Вергиния Генова
Нашият избор на Синя приказка като книжка за
четене е мотивиран както от красивата история за
необикновеното приятелство между огромния кит и
малките синигирчета, така и от свободния достъп до
електронен вариант на книгата в интернет, осигурен
от нейните създатели – писателя Вергиния Генова и
илюстратора Веселка Велинова. Това дава възможност детето да практикува дигитално четене в е-библиотека, разбира се под контрол на родител или учители, а от друга страна позволява да се съпоставят
хартиената и електронна книжка както по оформление, така и по начин на четене. Съпоставяйке двете
книги, децат могат да сравнят как различни художници интерпретират съдържанието на един текст, да бъдат провокирани за създаване и на свои илюстрации
към историята. От друга страна, неслучайно четенето
на Синя приказка е планирано за началото на април,
когато се отбелязва Международния ден на детската
книга. Свободният достъп до е-книгата позволява тя
да бъде прочетена дори ако децата са във ваканция.
Затова можем да приемем, че целта на урока по из182

вънкласно четене на тази книга има за цел развитие
на уменията за четене от хартиена и дигитална книга.
Предварителната подготовка за урока може да започва поне седмица преди провеждането му, като децата прочета приказката от читанката и се подготвят
да отговорят самостоятелно на въпросите, към нея,
заедно с родителите да се прочете е-книгата, като се
съпостави оформлението и съдържанието на двете
книжни версии.
Предчетенето в рамките на урока започва с предтекстовата задача от тетрадката. Ако децата предварително са прочели приказката, то отговорът на задачата не трябва да е предполагаем, а базиран за изводи
от прочетената приказка. За проверка на прочетеното
и разбраното от децата при самостоятелното четене
преди урока, учителят може да предложи и решаването на следната кръстословица:
1 Е

С

Е

2 А Ф

Р

И К А

Е

Р

3 С И Н И

Г

Н

4 Д О М
5 К И Т
6 З
7 М О

Р

А К У С

Е

8 М И
9 Р

К А

Г

Р

А Ц И Я

О Д И Н А

10 Е

В

Р

О П А

1. Сезон, през който птиците отлитат на юг
2. Най-топлият континент на Земята, на юг от Европа
3. Пойна птица с пъстра окраска
4. Жилище, къща
5. Най-голямото животно на земята
6. Първото хранене за деня
7. Воден басейн, част от Световния океан или отделен от него от суша
8. Прелитане, преместване, често на големи разстояния, наблюдавано при множество животински
видове.
9. Континентът, на който се намира България
10. Море, което разделя Африка от Европа по вертикал
Когато решат кръстословицата, децата ще открият
кое море трябва да прелетят птичките от Синя приказка. А като обяснят връзката на думите от кръстословицата с историята от книжката, да покажат, че
са я прочели. За целта трябва да включаг думите в
изречение, с което съобщават нещо за приказката.
Четене Ако не всички деца са почели книжката,
учителят предлага на класа да поиграят на Питаници.
Децата, не прочели книжката, предполагат по илюстрациите в читанката или по серията илюстрации,

достъпни в интернет, за какво може да се разказва,
прочелите историята – уточняват техните предположения. Първите задават своите въпроси за героите и
за онова, което нямат търпение да разберат, а „експертите“ по темата отговарят. В резултат на играта
и на обсъждането, децата си поставят нови цели: да
прочетат приказката в читанката или онлайн, а според възможностите за четене, достъпни в класната
стая, учителят избира как да стане това, дигитално
или от хартиена страница.
Попътно се решават задачите в учебната тетрадка.
Може да се работи и с чек лист, по който децата определят на кои въпроси имат отговор и кои желаят да
обсъдят с другите. В списъка могат да влязат примерно следните въпроси:
Защо Синият кит е толкова самотен?
Какво необичайно нещо се случва един ден?
Къде отиват синигерчетата?
Защо птичките се озовават на гърба на кита!
За какво го молят?
От какво е удивен Синия кит?
Защо синигерчетата не се страхуват от кита?
Как се чувства Синия кит в началото и в края
на историята? Защо?
Кое се променя в тази приказка: настроението
на кита или характера му?
Според теб защо заглавието на книжката е
Синя приказка?
Какво друго заглавие подхожда на приказката?
Кои други книжки ще подредиш до тази на
рафта с приказки за приятелството ?
Следчетене Урокът завършва с дискусия по въпросите от втората част на чек листа. Децата се изслушват и взаимно допълват отговорите си до изчерпването на въпросите. Накрая приказката се чете
онлайн със задачата да се открият разлики и прилики
в текста и илюстрациите. Правят се изводи за четенето на е-книжката и хартиената книжка. Сравняват се
илюстрациите от хартиената и е-книжката. Набелязват си друга книжка за дигитално четене от същите
автори, достъпни в интернет.
МИСИЯТА НА ЧЕРЕШКО, Питър Олейноне

ното предпочитание на читателя, а това провокира
инициатива за самостоятелно четене. Затова би било
добре да се осигурят екземпляри с книжки: Джуджетата, Феите, Великаните, Драконите, Елфите,
Горските животни Предварително на детето се поставя задачата да си припомни книжки с фантастични герои, които обича, да подбере книжка с такива
герои, която да препоръча за четене на другарите си
от класа. Това ще позволи урокът да се проведе дори
ако книжките от поредица Приказка от Вълшебната
гора не са налични. Тогава децата ще разглеждат или
представят свои любими книжки с подобни герои, донесени от домашната библиотека.
Предчетене. Учениците разглеждат изложбата
на книжки с фантастични герои и избират онази, в
която се разказва за предпочитан от тях герой. Всеки коментира какво вече му е известно за този герой,
в кои приказки го е срещал, с какво го е запомнил.
(Например: В коя приказка живеят джуджетата: за
коя приказка си спомняш, когато си мислиш за джуджета? Какво е джудже, как си го представяш (островърха шапка и обувки с дълги носове)?, Къде живеят
джуджетата (в пещери и горски къщурки, в полите на
планините)?, Какво правят (постоянно се трудят в недрата на земята, добиват злато, сребро, скъпоценни
камъни)? …
Децата се настройват за четене на книжка с фантастичен герой, като разглеждат картата на приказния свят, поместена в читанката, коментират диалога
на Моливка и Гумичко и проверяват докъде геройчетата са стигнали в пътешествието си из вълшебната
гора. После учениците разглеждат илюстрациите към
новия текст за четене Мисията на Черешко и предвиждат къде те могат да стигнат с негова помощ.
Четенето може да бъде самостоятелно или по
двойки с партньор, ако читателите предпочитат да
го споделят, за да има с кого попътно да коментират впечатленията си от прочетеното. Решаването на
теста, приложен по-долу, е самостоятелно. Едва след
като са решили задачите индивидуално, партньорите
могат да обсъдят отговорите им. На следващия етап
това се прави и колективно, като всеки отговор се защитава с прочит на част от текста или с аргументация
на избора му.
Следчетене. Учениците рефлексират модела на
четене: как се подготвихме за този урок, как се подготвихме за четене, какво правихме с текста и илюстрацията, докато четяхме, какви задачи решавахме и
на какво играхме.

Урокът има за цел да стимулира проявата на читателки предпочитания в процеса на ориентиране в
книжка среда и избор на книга. За целта в урока следва да се представи книгата Вълшебници като част от
поредицата книжки Приказки от Вълшебната гора.
Многообразието от книжки в една книжна поредица
създава възможности за свободен избор според лич-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Черешко НЕ е:
Дете
Джудже

Изобретател.

2. Кое изобретение не е на Черешко? Отметни го.
Машина за торти
Машина за чай срещу страх
Машина за сънища
3. Защо Черешко изобретява машина за изстрелване на облаци:
За собствено забавление
Заради нивите с царевица и слънчоглед
За да помогне на приятелите си
4. Кога изобретението трябва да бъде завършено?
Преди реколтата да бъде прибрана
Преди реколтата да бъде съсипана
Преди да узреят слънчогледите и царевиците
5. Къде Черешко е изучавал формулите за правене на вълшебства?
В училището за джуджета
В школата за магии
При върховния вожд на джуджетата
6. Какво е необходимо, за да заработи новото изобретение:
Нова програма
Нова част за машината
Вълшебна формула
7 На коя страница в наръчника се намира вълшебната формула?
c3421
c 4823
c 4822
8. Какво Черешко може да направи с машината, за да спаси реколтата?
Да затегне трансмисионната верига
Да изстреля достатъчно облаци, за да вали много
Да каже пак вълшебната формула
9. Кои според Черешко са най-хубавите магии?
Магиите, които те правят всемогъщ вълшебник
Магиите, които правят приятелите ти щастливи
Магиите, които ти помагат да бъдеш изобретател
10. За кои други фантастични същества има „Приказки от Вълшебната гора“?
Джуджета
Феите
Великаните
Драконите
Елфите
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ПИНОКИО ПРОДАВА БУКВАРА СИ,
ЗА ДА ОТИДЕ ДА ВИДИ КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР
К. Колоди
Цел на урока е да се направи препоръка за четене на книгата за Пинокио, като читателят се потопи
в един ден от живота на героя и преживее неговите
приключения. Едновременно с това се цели да се
обобщят уменията за диалогично четене-общуване,
като учениците се включат в мислен разговор с героя
и в реален разговор с другите читатели на книгата.
На децата предварително е поставена задачата да
намерят и донесат книгата за Пинокио, както и други
книги с любими детски герои.
В предтекстовата фаза се провежда мотивационна беседа, тематично свързана с отбелязването
на 24 май. Могат да се обсъдят въпросите: Накъде ни
водят книгите и четенето? Защо букварите са една от
любимите ни книги на всеки човек? Кога един книжен
герой ни става любим, как се случва това, по какво
разбираме, че той е наш любимец? (Четем и препрочитаме книгата с него, искаме да четем още и още.
Правим си наши книжки с тези герои. Намираме си
приятели по книга, с които обсъждаме любимия си
герой…). На какво се учим от нашите любими герои?
Запознаването с книгата може да започне с намирането Ӝ на класната изложба на книги с любими детски герои – Пипи, Мечо Пух, Карлсон и др;
да продължи с четене-резглеждане на екземпляри от
книгата за Пинокио, донесени от децата и учителя,
и на самоделните книжки за Пинокио, ако децата
предварително са ги изработели. Споделя се онова,
което децата вече знаят за героя и как са узнали за
него: като Моливка, която е гледала филма, или като
Гумичко, който й препоръчва книгата. Може да бъде
подготвена и презентация за героя, в която да се проследи прредисторията на героя до момента, за който
ще се чете в откъда от читанката (Кой е Пинокио?
Кой е неговият баща? Как се появява на бял свят?
Какви необикновени способности има? Кога носът
му се удължава? За какво мечтае дъвеното човече?
Какво прави, за да го постигне? )
Четенето следва сценария в читанката, но с указанието да се прекъсва в края на всеки епизод, в онези
моменти от историята, в които героят е на кръстопът
и трябва да реши какво да направи, как да постъпи.
Предварителните ориентири за отделяне на епизодите
дават илюстрациите. Допълнителни опори учителят
може да осигури, като очертае маршрута на четенето
с точките на прекъсване: 1. Плановете на Пинокио, 2.
Изкушението на Пинокио, 3.Решението на Пинокио.
Читателити спират, когато стихнат до следващата
точка и разменят на глас мислите си по въпросите: За
какво разсъждава и от какво е развълнуван героят?
За какво разсъждавахте и се вълнувахте вие, докато
четяхте епизода. Как вие бихте постъпили на мястото
на героя? Какво бихте посъветвали Пинокио?

Пинокио продава
буквара, за да отиде
да види кукления
театър
Пинокио с новия си буквар под мишница тръгна по улицата, която водеше за училището, и като
вървеше, разсъждаваше за това-онова и строеше
в ума си хиляди въздушни замъци, един от друг
по-хубави.
И си казваше:
– Днес в училището искам веднага да се науча
да чета, утре ще се науча да пиша, а вдругиден ще
се науча да смятам. По-късно със способностите
си ще спечеля много пари и с първите пари, които
влязат в джоба ми, ще купя на татко едно хубаво
палто от плат. От плат ли? Ще му го направя от
сребро и злато, а копчетата ще бъдат от безценни
камъни. И тоя беден човек го заслужава, защото, за да ми купи книги и ми даде възможност да
уча, остана по риза… при тоя студ! Само бащите
могат да правят такива жертви!…
Докато си говореше така, развълнуван, стори
му се, че чува отдалеч музика от флейти и удари на тъпани: пи-пи-пи, пи-пи-пи… дзум, дзум,
дзум, дзум.
Спря се и се вслуша. Тия звуци идваха от дъното на една много дълга пряка улица, която извеждаше в едно малко селце, разположено на брега
на морето.
– Каква е тая музика? Жалко, че трябва да отида на училище, иначе... И остана в колебание.
Във всеки случай трябва да вземе решение: или
на училище, или да чуе флейтите. – Днес ще ида
да чуя флейтите, а утре на училище: винаги има
време за училище – каза най-сетне Пинокио. Речено – сторено – зави по пряката улица и започна
да тича. Ето че се озова сред площад, изпълнен с
хора, които се тълпяха около една голяма барака
от дърво и платно, нашарено с хиляди цветове.

Гледал ли си филма
за дървеното човече,
което искало да
стане момче?
Препоръчвам ти да
прочетеш книгата за
Пинокио. Тя е много
по-интересна от
филма.

Какви планове си прави
Пинокио на път за училище?
! Как разбираш израза „строеше в ума си хиляди въздушни
замъци“?
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Следтекстовата фаза на четеното по следите на
герои се осъществява по задачи, предложени в читанката в две стъпки:
Първо се обобщава проченото, какво се случва в
един ден от живота на героя? Как започва денят за
Пинокио? Как завършва? Читателят опрроделя своето отношение към героя: Какво мислиш ти за дървеното човече? Ще сбъдне ли то мечтата си?
После читателя се ориентира изпреварващо в развитието на историята, като му се прадлага да изрази
своето предпочитание към епизод за четене: Избери
за кои други приключения на Пинокио искаш да четеш:
1. На острова на феята със сините коси
3. В страната на забавленията
2. На Нивата на чудесата
4. В търбуха на акулата
Книгата се записва в списъка на лятно четене, когато децата ще могат да извървят пътя на Пинокио до
щастливия му край.
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ВЪЛКЪТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ОБИКОЛИ СВЕТА
Ориан Лалман
Книгата е особено подходяща за работа в последния урок по извънкласно четене за годината, Чрез обсъждането й може да се направи плавен преход към
темата за лятното четене, за да се възприеме то като
продължение на пътешествията с четене, а ваканцията – като сезон на свободното пътешестване с книга в
ръка. Мотивацията за лятно четене и практикуването
му са особено важни, тъй като прекъсването на четенето през ваканцията води до загуба на умения за
четене при повечето деца. От друга страна, тъй като
ваканционното четене е винаги свободно, то може да
бъде пълноценно, когато детето чете с удоволствие.
Затова и целите на този урок е да се преживее и потвърди удоволствието от четенето, да се подкрепи
мотивацията за продължаващо четене. Като едновременно с това се обобщят подходите и стратегиите,
които могат да се прилагат самостоятелно. Детето е
прочело предварително произведението и е съставило своя карта на пътешествието из него. Решило е и
теста на пътешественика от е-ресурса.
Предчетене. Детето се е подготвяло за последния
урок, като е прочело самостоятелно произведението
(представено с минимални съкращения в читанката)
и е решило теста за пътешественици с четене от е-ресурса. Затова и урокът започва с разказ на пътешественика читател, който е минал по стъпките на книжния
герой. Всеки прочел книгата избира илюстрация към
любим епизод от пътешествията на вълка и споделя
„спомени от преживяното“ . Попътно децата могат да
се позовават на решенията на задачите в теста, за да
докажат, че наистина са провели самостоятелно свое
пътешествие с четене.
Четенето. Четенето в урока е завръщане към вече
познати земи на книжен свят, повторно преживяване
на откритията, които читателят сам е направил. Децата четат на верижка, но водач в пътешествието става
учителят, който решава кога да каже стоп, за да се
разгледат избрани от него „забележителности“. На
всеки стоп децата разиграват ситуация на разговор
с туристи, на които са екскурзоводи. Ученикът в ролята на турист пита що за място е това, а екскурзоводът обяснява и дава знак четенето-пътешествие да
продължи. Предварително решеният тест може да се
използва като вид туристичка програма. Съответно
въпросите от задачите задава от туристът, а верният
отговор се дава от ексурзовода, а при нужда се коригира от „местен жител“ познавач (в ролята може да
влезе учителят или опитен читател.
В следтекстовата фаза на четенето акцентите са
два: обобщаване на постиженията на децата в пътешествията с четене през годината: а) Разглеждат се
всички карти на пътешествиците – колективни и индивидуални, правят се нови за предстоящите летни
пътешествия. Попълват се отново „умните“ карти с
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Децата обичат да
откриват света
с книга в ръка.

Забавно е да
се пътешества
мислено.

Вълкът, който искал
да обиколи света
Било зима в гъстата дъбрава. Вълкан цял ден се отегчавал.
Дори приятелите му се чудели как да го развеселят…
Една сутрин той се погледнал в огледалото и се провикнал:
– Открих! Ще тръгна да пътувам! Отдавна си имам мечта –
да пътешествам по света!
Речено-сторено. Вълкан се озовал на път дори преди да преброи до три.
В Париж се възхитил на града и открил Айфеловата кула,
докато пътувал с корабче по Сена.
– Ах, как е нависоко извисена! – възкликнал замечтан Вълкан.
– Ако се изкачиш най-горе, ще видиш цялата земя като на
длан – уверил го един прелитащ гълъб.
Вълкан набързо доприпкал до върха, от там дано да види
своята гора, ала отгоре само покриви съзрял. И гълъби, които
с него си правели шега.
В Лондон Вълкан посетил града в компанията
на три сладки катерички. Отишъл в Бъкингамския
дворец.
– Бих искал да се срещна с английската кралица
– учтиво казал на пазача пред вратата.
Ала пазачът не помръднал.
Вълкан опитал да го заобиколи. Но той извикал,
разгневен:
– Вълк! Вълк! Животът на кралицата е застрашен!
Заловили Вълкан. Горкият, хвърлили го в една
тъмница.
Но за късмет английската кралица видяла всичко
от балкона и незабавно разпоредила да освободят
Вълкан. „Аз цял живот мечтая с вълк да си пия чая.“
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уменията, за да се поздравят децата с успехите си в
четенето б) Набелязват се книги от е-библиотеката
на портала Аз, детето http://www.az-deteto.bg/knigi/
zabavnochetene.html, които са част и от лятната програма на класа. Децата поемат ангжимента не само да
ги прочетат, но и да регистрират прочита им в е-дневника на сайта, за да подобрят шансовете на целия
клас да стане най-четящият клас на България (Бъди
читател с мнение!) Като помощници могат да бъдат
привлечени и родителите, които да насочват децата
в избора на книги извън списъка на класа и така да
съдействат за продължаване на четенето извън училище и за успех в лятното читателско състезания на
класовете.

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР: КАКВО ЗНАМ,
МОГА И ОБИЧАМ В ЧЕТЕНЕТО
(2 учебни часа).
Изходяща диагностика (1 учебен час).
Целта е да се систематизира познавателния и читателския опит на учениците в областта на литературата и литературното четене, да се обобщят знанията
и уменията на учениците и да се приложат за решаване на компетентностно ориентирани учебно-практически задачи.
Сценарият за работа по темата включва задачи,
разработени съобразно планираните цели и очакваните резултати в овладяване на компетентностите в
края на 2. клас. Ако в урока се осигури възможност
за писменото им решаване от ученика, те могат да бъдат използвани и за целите на диагностиката. С оглед
реализиране на тази възможност за писмена проверка
в рамките на годишния преговор учителят следва да
предостави на учениците разпечатано копие на двете
страници с учебния материал от читанката. Ученикът
ще работи писмено по всяка от задачите, но при оценката на постиженията му ще бъдат отчитани само резултатите от критерийно ориентираните задачи.
Чрез инструментариума за преговор от читанката
и теста за четене с разбиране от учебната тетрадка
може да се проверява дали ученикът умее:
● Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения (Да разграничава басня и народна песен от други литературни и фолклорни
произведения.)
● Да се ориентира в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано
произведение.
● Да отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на изучавано произведение.
● Да открива образите на героите в изучавано произведение.
● Да изразява емоционално-оценъчно отношение
към герои и епизоди в изучавано произведение.
● Да открива повторение, изброяване в изучавани
произведения.
● Да установява сходство и различия между две
литературни и/или фолклорни произведения.
● Да чете правилно и с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на различни
култури.
● Да чете с разбиране текст от хартиена страница
и дисплей.
Задачите, свързани с прилагане на последните две
умения в списъка, са компютърно базирани, а за писменото им решаване е осигурен допълнителен работен лист в приложение №1 по темата.
Писмената проверка се осъществява в два етапа:
а) първият е в рамките на двата учебни часа, отредени за годишен преговор: учениците решават всяка

Годишен преговор
1. Свържи имената на авторите на книжките със заглавията
на произведенията.

Доналд Бисет
Леда Милева
Ран Босилек
Весела Фламбурари

1
2
3
4

„Зрънцето, което се събуди“
„Автобусчето, което се страхуваше от тъмното“
„Листата на брезата“
„Патиланско училище“

 Кой е любимият ти герой от книжките?
2. Кои приказки са народни? Кои са написани от писатели?
Напиши в тетрадката си първо заглавията на народните
приказки, а след това – на авторските.
1
3
5
6

„Мързеливата снаха“ 2 „Дракончето Поли“
„И косът помага“ 4 „Малка звездна приказка“
„Най-скъпоценният плод“
„Дървото с пантофките“ 7 „Чуй Вятърчето“

 Коя от приказките ти е любима?
3. Напиши в тетрадката името на автора и произведението, което е написал.
1
2
3
4

„Пипи Дългото чорапче“
„Патиланско царство“
„Небивалици“
„Бъди ми приятел“

 Коя книжка ти е любима?
4. Коя книжка не си е на мястото? На кой рафт трябва да се премести тя?
1

Приказки

Басни

Костенурка и заек

Паун и врана

Гарванът
и лисицата

Силата на хляба
Селянинът
и мечката
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2

И косът помага

Двата съда
Мързеливата
снаха

3

Разкази

Патиланско
училище
Ракла
Светулката
и щурецът

4

Стихотворения

Де е България?
Родна стряха
Какво обичам
Чуй Вятърчето

Пъстра черга

 Книжки от кой рафт предпочиташ да четеш?

задача първо писмено в разпечатката на работната
страница, след което се преминава към колективно
обсъждане; б) на втория етап в рамките на един час
учениците решават теста за четене с разбиране, поместен в учебната тетрадка.
Оценяване се осъществява чрез методи и форми, съответни на целите на етапа:
● Заключително оценяване чрез писмената проверка на резултатите от обучението по литература в края на годината. Картите с критерии за
оценка на очакваните резултатите по областите
на компетентност са дадени в приложение № 3
по темата.
● Самооценяване на резултатите от писмената
проверка чрез сравняване на решенията с ключ
за верните отговори, съставен от учителя.
● Групово оценяване може да се осъществи по повод играта на питаници. Подготовката за отговор на въпросите в рамките на вътрегруповата
дискусия, може да се съпътства с взаимна оценка
и самооценка по предварително уточнени критерии: активност – кой как е участвал в обсъждане на всички въпроси, компетентност – какъв е
приносът на всеки за подготовка на груповия отговор; комуникативност – какъв е приносът при
презентация на резултатите в междугруповата
дискусия.
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● Тестово оценяване на постиженията в четенето с
разбиране за изходяща диагностика.
Насоки за организация на образователната
среда.
Сценарият за преговорните уроци е разработен
в логиката на урока за систематизация и обобщение
чрез решаване на учебно-практически задачи в ситуации на четене и учене. Реализацията му с оглед съчетаването на преговора с писмена проверка за оценяване
на постиженията по очакваните резултати предполага
редуване на индивидуални с фронтални форми на работа: всяка задача първо се решава самостоятелно в
писмена форма, след това се обсъжда колективно.
В хода на обсъждането се коментират начините на
решение и верните отговори. След като всички задачи, в т.ч. тези на допълнителния работен лист, са решени, може да се пристъпи към самооценяване, като
за всеки верен отговор се дава 1 т. Детето я записва в
полето срещу номера на задачата или срещу условието на задачата.
При наличие на оставащо време учителят може да
предложи преговорът да завърши с игра на питаници,
за реализацията на която е приложен работен лист № 2.
Преди започване на работата, учителят изяснява
регламента за провеждане на урока (а в хода на работата може да се наложи и уточняването му), а именно:
Всеки ученик решава задачите от читанката индивидуално и писмено на своя работен лист, като за
целта използва съответен на условията на задачата
начин на действие: свързване със стрелки, отбелязване на верен отговор, номериране на действия, допълване на думи в текст, подчертаване на отговор в
текст, даване на кратък писмен отговор озаглавяване.
Учениците могат предварително да се ориентират
в страницата, за да са наясно по какъв начин ще се
решава отделните задачи. Учителят трябва да обърне внимание на задачите, изискващи свободен отговор, тъй като мястото за писане не е определено на
страницата. Децата могат да записват отговора срещу
въпросите в допълнителните подусловия на задачите.
Част от задачите се решават с опора на илюстрациите към тях, а друга – част след прочита на кратък текст, към който са поставени. Обсъждането на
решенията започва, след като ученикът е фиксирал
своя писмен отговор и той не подлежи на корекция от
страна на ученика.
След изчерпване на задачите от хартиената читанка се преминава в е-читанката, с помощта на която децата решават задачи за четене с разбиране от дисплей
на непознат за тях откъс от изучавано произведение
(Синя приказка) и за оценка на изразителността на
четенето на басня и на народна песен. Решаването на
тези задачи става на допълнителен работен лист.
След двата преговорни урока се провежда изходящата диагностика. Картата с критерии за оценка на
резултатите от теста за четене с разбиране е в приложение №4.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Работен лист със задачите на МИШОКА Е
(Попълва се в процеса на четене от екрана на електронната читанка)
1. Чуй как Моливка и Гумичко четат баснята и народната песен. Отбележи:
● Кой според теб прочете правилно и изразително баснята:
Моливка
Гумичко
● Кой според теб прочете правилно и изразително народната песен:
Моливка
Гумичко
2. Разбери от Мишока Е как синият кит и синигерчетата прекарват един приятелски
ден.
● Прочети текста от екрана и напиши отговора на въпросите
1. Накъде се отправят задружно синия кит и синигерчетата
2. Кога синигерчетата изнасят концерт на синия кит
3. По какъв случай е празничният концерт
4. Какво прави синият кит за синигерчетата всяка сутрин
5. За какво разказват синигирчетата на кита?
За всичко, което са видели
За онова, което искат да видят
За онова, което са видели и не са видели
6. Напиши как протича денят на приятелите. Изброй последователно какво те правят.

Предложи ново заглавие на приказката
(За сведение за учителя: Текстът)
И така цялата компания се отправи задружно на юг. Сутрин птичките изнасяха на
кита празничен концерт, по случай новия ден.
После той приготвяше набързо вкусна морска закуска и след това те му разказваха
за всичко, което бяха видели. Разказваха му дори и за онова, което все още не бяха
видели, но много искали да видят.
Китът слушаше и слушаше...
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Викторина за пътешествениците с книга в ръка
! Подгответе се по групи за участие в състезание на пътешествениците с четене.
1. Съберете групата и се разходете с четене в парка на Питаниците.
В кое от трите пътешествия с четене сте намерили отговора на тези въпроси: в първото, второто, третото пътешествие.
Свържете всеки въпрос с поредното пътешествие.
Кога танцуват джуджетата?
Кога няма сполука?
Кой за какво мечтае?
Де е България?
Кога плаче синия кит?
Как се познава дали една
царкиня е истинска?
За кого какво е училището?
Какво е книжен театър?
Какво е нужно, за да има
песен?
За кого какво е домът?
Какво има в бабината ракла?
Какво искат децата?

1.
Чета, уча се,
играя
2.
Чета,
вълнувам се,
обичам
3.
Чета, мечтая,
откривам

Къде се намира местенцето за
мислене?
Трябва ли книжката да се
страхува от мишката?
Кой е най-скъпоценният плод?
Защо коледното геврече е
специално?
По какво си приличат пчелите и
пеперудите
Кой приятел се нарича ПРЪВ?
Къде се намира Айфеловата кула?
За какво се пее в народните
песни?
Кога е весело, кога е хубаво?

2. Нека всеки член на групата да зададе на останалите въпросите, на които не може
да огговори сам. Изяснете заедно отговорите на въпросите.
3. Разпределете всички въпроси между членовете на групата: преценете кой на кои
въпроси може да отговори добре по време на викторината.
Всеки член трябва да отговаря на минимум три въпроса.
4. Определете 5 въпроса, с които мислите, че можете да затрудните противниците си.
Изберете кой да ги задава по време на викторината. Избраният става капитан на отбора
5. Разучете правилата и разиграйте викторината първо в групата си:
● Капитаните теглят жребий за реда, в който групите ще задават и ще отговарят на
въпросите. Първа задава въпрос групата с №1.
● Капитанът избира на коя група да зададе първия въпрос. След като групата отговори, нейният капитан задава въпрос на следващата група.
● На всеки нов въпрос, отговаря различен член на групата. След като се изредят
всички, капитаните могат да посочват кой да отговаря на следващите въпроси.
● За всеки правилен отговор групата получава точка. Сборът на получените точки
определя групата победител.
● В ролята на жури влиза учителят или ученик, избран от целия клас.
А СЕГА ИГРАЙТЕ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Карта за оценяване на резултатите от изходната диагностика
Очаквани резултати от обучението
в края на учебната година

Зад.
№

Критерии за оценка

Брой
точки

Ориентира се в книгата по корицата
Ориентира се в оформлението и съдържанието на
книгата

1.

Свързва заглавие на текст с име на автор

1–4

3.

Свързва заглавие на книга с име на автор

2

Разграничава прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения
Разграничава в група текстове народните приказки

2.

Свързва заглавия на изучавани произведения с
„жанра“ народна приказка

1–3

Разграничава в група текстове литературните
приказки

2.

Свързва заглавия на изучавани произведения с
жанра литературна приказка

1–4

Различава баснята и народната песен от другите литературни и фолклорни произведения
Открива я като излишен елемент в група
Включва я в правилната група
Открива я като излишен елемент в група
Включва я в правилната група

Разпознава басня

4.1.

1–2

Разпознава приказка

4.2.

Разпознава стихотворение

4.3.

Открива го като излишен елемент в група
Включва го в правилната група

1–2

Разпознава разказ

4.4.

Открива го като излишен елемент в група
Включва я в правилната група

1–2

Разпознава народна песен

7.1.

Разпознава като народна песен неизучаван текст

1–2

1

Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано произведение.
Изразява предпочитание към герой.
(Кой е любимият ти герой от книжките?)

1.1.

Избира любим герой от изучени произведения

1

Изразява предпочитание към приказка.
(Коя от приказките ти е любима?)

2.1.

От ред изучени произведения избира любима
приказка

1

Изразява предпочитание към книжка.
(Коя от книжките ти е любима?)

3.1.

От ред със заглавия на четени книжки избира
любима книжка

1

Изразява предпочитания към изучаван жанр
(Книжки от кой рафт предпочиташ да четеш?)

4.5.

Посочва предпочитан жанр

1

Открива образите на героите в изучавано произведение.
Открива образите на героите в изучавано
произведение – приказка
Открива образите на героите в народна песен

5.
7.2.

Отстранява грешки в заглавията, като свързва
правилно герой и заглавие
Разпознава за кого се пее в народната песен
Озаглавява песента

Открива образите на герои в лирическо
Свързва името на героя с преживяванията му
произведение
9.
Озаглавява стихотворението
(Кой е героят, който пее песничката?)
Установява сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.
Съпоставя две народни приказки с общ герой и
разграничава епизодите им според действията на
героите

Ориентира се в последователността на епизодите.

1–8
1
1
1
1

3.1.

Открива сходството и озаглавява правилно
Открива разлики в действията и разграничава
епизодите, като правилно ги свързва със
заглавието на приказката

1–2
1–4

3.2.

Подрежда правилно епизодите в първата приказка
Подрежда правилно епизодите във втората
приказка

1–4
1–4
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Очаквани резултати от обучението
в края на учебната година

Зад.
№

Критерии за оценка

Брой
точки

Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение и отговаря
на въпроси, свързани със съдържанието му
Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието
на народна песен.

7.3.

Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието
на баснята.

8.

Избира верен отговор
Свързва правилно заглавията с поуките на
басните

Открива повторение, изброяване в изучавани произведения
Открива повторение и изброяване в народна песен
Открива повторения
(Какво откри в песента: изброяване, повторение,и 7.5
Открива изброявания
двете?)
Открива повторения в стихотворение

Открива повторение на една от думите
Открива повторения и на двете думи

9.2.

1
1–4

1–2
1–2

Чете правилно и с подходяща интонация произведения басня и народна песен на различни култури
(компютърно базирана проверка) Работен лист №1
Избира интонационно верния прочит на баснята
Избира интонационно верния прочит на
народната песен

Разпознава интонационно верния прочит на басня
и на народна песен

1
1

Чете с разбиране текст от хартиена страница и дисплей
След прочит на текст от екран отговаря на
въпроси (Синя приказка)

1. – 5. Отговаря на въпроси за факти
6.
Описва последователно (според броя на
изброените действия – някои, повечето, всички)
7.
Прави обобщение и озаглавява подходящо

1–5
1–3
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Карта за оценяване на
резултатите от изходната диагностика
Очаквани резултати от обучението
в след втори клас
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието
на изучавано литературно и фолклорно
произведение.
Разбира значението на непознати думи
в контекста на изучаваното литературно
произведение.
Коментира постъпката на героя и прави прости
изводи (Защо щурецът НЕ е събрал зимнина
през лятото?)
Какъв е той според теб?
Какъв НЕ е според мравките?

Зад.
№

Критерии за оценка

Брой
точки

1.

Открива образите на героите (въпрос 1.)
Открива и подчертава в текста конкретна
информация в отговор на въпроси (въпроси 2 – 4)

1
1–3

2.1.

Определя правилно значението на думите с опора
на контекста
Определя значението с избор на подходящ
синоним

1–2

2.2.
3.

Разкрива причинни връзки между събитията
Дава оценка на постъпка на герой
Определя качествата на героя според текста

2
2
2

3.1.
3.2.

Ориентира се в случката и последователността
на действията

5.

Подрежда изреченията последователно в кратък
преразказ

Ориентира се в съдържанието на баснята и в
жанра

4.

Прави умозаключение, свързано със
съдържанието на текста.
Подчертава изречението, съдържащо поуката

2

6.

Предлага заглавие, подходящо за текста

1

7.

Разпознава текста като басня

1

5.1.
Различава баснята от другите литературни и
фолклорни жанрове (Какъв вид според теб е това
произведение?)
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1–2

2

Очаквани резултати от обучението
в след втори клас

Зад.
№

Критерии за оценка

Коментира постъпката на героя и аргументира
мнението си

8.

Изразява мнение за постъпка на герой
Аргументира се с доказателства от текста

Ориентира се във връзката между епизодите

9.*

Измисля ново продължение на историята,
логическо свързано с предишния епизод

Задава въпроси към текста

10.*

Правилно задава въпрос за факти

Проявява готовност и умение да се самооценява

*

Брой
точки
3

Оценява текста (хареса ми – не ми хареса)
Оценява дейността (задачите бяха/ не бяха трудни)
Оценява резултата (справих се-не се справих)

* Задачи по желание

РОДНА РЕЧ, Ран Босилек
Урок за упражнение
Урокът е за развитие на читателски умения за общуване с художествен текст и обобщение на опита в
творческите дейности от позиция на автор на текстове, читател на литературата, интерпретатор на родната реч.
Целта е да се обобщят наблюденията на децата,
разкриващи богатството, красотата, изразните възможности на родния език и литература, да се повиши
чувствителността към образното слово, да се стимулира и рефлексира опита в творческото себеизразяване чрез речеви дейности, общуване и словесно творчество. Възпитава се ценностното отношение към
родния език и култура като основа за формиране на
националната идентичност и културната осъзнатост
на личността. Очакваните резултати са: Разширяване на опита на ученика в творческото себеизразяване като рецитатор, читател и автор на словесни
творения. Осъзнаване и рефлексиране на стратегии
за четене с разбиране и четене-общуване и оценка на
силните и слабите страни в своето комуникативноречево поведение.
Насоки за организация на образователна среда
Предчетеното се осъществява в ситуация на празнично общуване на сцената на класната библиотека:
разглеждане на изложбата на книжната слава с любими книжки – на децата и техните родители, с детски
илюстрации по книжки и страници с детски текстове,
четене на крилати мисли за езика и книгата от раклата
на мъдростта, решаване на кръстословици с имена на
автори от българска детска литература (Имената на
кои български писатели можеш да назовеш? От кого
е написана твоята любима книга? Учителят на свой
ред задава въпроси, свързани с произведения на Ран
Босилек: какво се намира пред бялата спретната къщурка, какво не би заменил за царски палати, как се
нарича училището на смеха, радостта и шегите, какво
обичат децата да правят, когато се разхождат в гората…, кой е авторът на тези произведения, любими на
всички български деца? За какво си мислите, когато

четете заглавието на стихотворението му, което ще
четем днес? Защо ли точно това стихотворение съм
избрала за днешния празник?
2. Децата споделят какво мислят по темата, какво
е за тях родния език и дали са чели други произведения, посветен на родния език. Обсъждат защо родният език е скъп за всеки човек.
Четенето на стихотворението включва децата
в три различни ситуациите на общуване:
1. Общуване с литературното произведение: прослушване на аудиозапис и споделяне на емоциите и
картините, които извиква речта на поета в мислите
на слушателя; самостоятелно четене и размишление
върху прочетеното по въпросите на Книжка; споделено четене с партньор, при което другарите по чин
се редуват да задават въпросите на Книжка и да четат
подборно отговорите в текста (Каква е родната реч за
детето? От кого чува то тази реч? Кога звучи тя? Прочети изреченията, в които се срещат думите „звънти“,
милва“, „трепти“. Какво почувства?); самостоятелно
препрочитане и самооценка по стълбичката на успеха
(рисуване на усмихнато личице на първота стъпало).
2. Четене-общуване между читателите в класа по
повод на проченето: обсъждане на въпроса с кого и
с какво ни свързва родният език (с обичните хора, с
родния дом, с нещата, които обичаме (игрите, приказките, книгите) и подборно четене на доказателства от
текста; четене и откриване но онова, което можем да
правим с помощта на родния език (да милваме с думи,
да се радваме и да играем, да пеем и да общуване,
да се пренасяме в приказни светове, да почувстваме
по-силно обичта и щастието); четене за намиране на
думи, с които можем да покажем какво правим с езика и да изкажем каква е родната реч за поета и за нас,
четене за изразяване на чувствата на поета и нашите
чувства към родния език.
3. Четене-интерпретиране на стихотворението
Родна реч чрез средствата на изразителното четене
и рецитиране. Децата се подготвят за изразително
четене на стихотворението: обсъждат какви чувства
ще изразят с четене, как може да ги изразят – върху
кои глаголи, използвани от автора, трябва да наблег193

нат, кои прилагателни имена искат да откроят с гласа
си. Коментират по въпросите на Удивителна кой куплет ги е развълнувал най-силно, как той трябва да се
чете – тихо или силно, бързо или бавно, спокойно или
възторжено, определят акцентите, паузите, основния
тон, упражняват се в изразително четене и взаимно
се оценяват? По желание децата разучават наизуст
стихотворението или рецитират подготвените любими стихотворения пред публика. Така на практика проверяват кои други стихотворения знае наизуст
всяко българче. Обсъждат и какво най-много обичат
да четат, колко често четат, с кого четат и т.н. В заключение отново отговарят на въпроса защо родният
ни език им е толкова скъп.
4. В следчетенето се провежда финалният кръг от
проекта Златните книги на детството за оценяване и класиране на 5-те най-любими книги на децата,
в рамките на който се осъществява и класиране на
читателите в категорията майстори читатели.
Проектът Златни книги завършва с класация на
книгите, които трябва да прочете всеки второкласник.
Всяко дете представя своята лична класация и се съставя списък на книгите финалисти (представени в детските списъци). След това се изчислява рейтинга на
предложените книги според броят на посочванията им
и се определят петте „бестселъра“ или книжни „бисерчета“. Ако книгите са част от празничата изложба,
те се отделят на почетното място на отличените.

ПЪТЕШЕСТВИЕТО В КНИЖЕН СВЯТ ПРОДЪЛЖАВА
ЧЕТА ОЩЕ И ОЩЕ
СТРАНИЧКА НА ЧИТАТЕЛЯ
Вече мога добре

Това за мен е ново

Обичам да чета и да разглеждам книжки.
Знам как се търси книжка в библиотеката.
Размишлявам за текста преди, по време и след четенето.
Избирам книжка за четене, като я разглеждам и зачитам.
Когато чета, си правя записки в читателски дневник.
Харесва ми да разговарям за прочетеното с други читатели.
През свободното си време обичам да чета стихотворения.
През свободното време обичам да чета енциклопедии.
През свободното време чета истории с интересни герои.

КАРТА
НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА
ият

Син

кит

а
Карт твието
ешес

т
на пъ

и
Приказк
те
на народи

Басни

Светът на малките
създания

41
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Класацията на читателите по майсторство в
четенето се подготвя по картата за оценка на умения
от раздела за извънкласно четене. Четвъртото пътешествие с четене Чета още и още се коментира като
пътешествие без край. В учебната тетрадка всеки самостоятелно попълва картата за оценка на уменията
за самостоятелно четене и преценява готовността си
за пътешествия с четене без край извън училище. Децата дискутират по какво се отличават добрите читатели, смятат ли се за добри читатели и как могат да
станат такива (или по-добри отсега), споделят от кого
са се учили да бъдат читатели. После съставят свой
списък с имената на трима читатели от класа, от които вземат пример и по списъците определят челната
тройка на майсторите в четенето. Майсторите избират книга от изложбата, прочитат на глас произволен
откъс и правят коментар. Изложбата с книжки остава
на разположение за времето след празника.
МЕЧТИ, Елисавета Багряна
НЕБЕ С ДИРИЖАБЪЛ, Георги Константинов
Цел на урока: Да се обобщят представите на децата за четенето като средство за учене, игра, познание, общуване, творчество и за постигане на успех
в живота, да се задълбочи желанието на децата да
практикуват четенето за постигане на различни цели,
както за да учат нови неща, така и за удоволствие.
Очаквани резултати: Ученикът прави връзка между целта на четенето и вида текст, който избира, между вида текст и начина на четенето му; ориентира се в
ситуацията на четене, като си задава въпросит: защо
ми е нужна книга, каква книга търся, как да я намеря,
как да я прочета по най-правилния
Насоки за организиране на образователна среда
1. Предчетене: Децата следпразнично се обръщат към книжките от изложбата на книжната слава.
Разглеждат ги, прелистват ги, зачитат ги, водени от
въпроса на учителя: Какво можем да правим с помощта на четенето през лятната ваканция (вариация на
въпроса какво можем да правим с помощта на езика).
● Предварително учителят е добавил нови книги
на изложбата – енциклопедии, детски списания,
речници, самоделни детски книжки от джобната
библиотека, таблет за е-четене. Той моделира
различни ситуации за избор на книга, а децата
трябва да открият книгата, подходяща за постигане на набелязана цел. Действията сред книгите се ръководят по формулата: коя книга ще
избереш, ако искаш да… (научиш нещо ново за
животните, растенията, космоса… твоя любим
спор; да съпреживееш приключенията на интересен герой; да се пренесеш в приказен свят, да
се почувстваш силен и смел, да подобриш настроението си, да се забавляваш през свободното си време и т.н.)

● Децата избират книжка, обясняват от какво се
ръководят в избора си и коментират как ще отразят прочетенето в читателски си дневник, когато
четат за да научат нещо ново (записват факти
и сведения, за да ги запомнят) или да преживея
нещо вълнуващо (записват интересен момент и
го илюстрират). Когато разглеждат самоделните
книжки, те разсъждават на глас защо са решили
да си изработят точно тези „джобни“ книжки в
работилницата на Мишока Е, какво могат да правят с тях когато и където пожелаят.
● За да илюстрира по-добре възможностите на четенето с въображение, учителят може да предложи на децата да изгледат последните два клипа, създадени от режисьора Калоян Начев за ТВ
формата „Малкото Голямо Четене“: „Мишлетата Вълшебници“ и „Мишлетата Вампири“ и да
коментират какво можем да правим с книгите и
какво книгите правят за нас.
2. Децата се подготвят за четенето на стихотворението Мечти, като обсъждат за какво ни карат да
мечтаем книгите. Четенето започва с разглеждане на
илюстрацията в читанката и правене по нея на предположения за какво може да мечтае героят. Следва
самостоятелен прочит на стихотворението, за да отговорят децата на предварителния въпрос.
Работата с текста продължава в учебната тетрадка,
където учениците самостоятелно решават задачите на
Въпроско. Самооценяват резултата, след колективно
обсъждане по въпросите в читанката: Как момчето се
отнася към книгите? По какво личи това? С какво то
сравнява библиотеката с книжки? А всяка нова книга? За какво мечтае детето? Какво иска да направи,
когато стане голямо? Защо?
Учениците слушат аудиозапис с прочит на текста,
за да си представят отново картините, а после да ги
пресъздадат с изразителен прочит. Дискутират кой е
героят на стихотворението: книгите или читателят?
Общуват с героя, като се поставят на негово място, описват библиотеката през погледа на момчето,
споделят от негово име какво обичат да правят с книгите и какво мечтаят да направят. Накрая сравняват
момчето читател със себе си, като обсъждат въпросите на Удивителна: Според теб добър читател ли е
момчето? Защо мислиш така?
А ти какъв читател си? Имаш ли библиотека? Как си
подредил книгите в нея? Кои са ти любимите? Кои други книги искаш да заемеш за четене от библиотека или
да получиш като подарък? На кого би подарил книга?
Децата размишляват по въпроса накъде ни води
четенето, като свързват образа на читателя герой от
произведението с образи на други герои мечтатели.
За целта те влизат в е-читанката, разглеждат стаите
на е-библиотеката (приложените към обобщителните уроци е-страниците със заглавията на прочетените
произведения в азбучен ред), връщат се по следите на прочетенето в трите пътешествия и откриват

„книжките“ с герои мечтатели, които са ги впечатлили: Малката звезда и мотовете, които мечтаят за
по-добър свят, Синия кит и краставото жабче, които
мечтаят за приятели, Листец и Буквица, които мечтаят всички деца да станат читатели; момчето, което
мечтае да има голяма библиотека.
В заключение учениците споделят как се чувстват,
когато четат интересна и вълнуваща книга, обсъждат
предпочитанията си към енциклопедичната или художествената книга, четат с информационна цел текста
за Ордена на усмивката в рубриката Знаеш ли това?
и избират писателите, които биха наградили с него
заради чудесните художествени книги, донесли им
радост. Накрая определят кои от книгите за извънкласно четене искат да дочетат или препрочетат и ги
включват по желание в списъка си лятно четене.
Искам да дочета и да препрочета книжките,
препоръчани в уроците по извънкласно четене.
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КНИГИ ЗА ПЪТЕШЕСТВИЯ
С ЧЕТЕНЕ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ
Четене на „НАЙ-ХУБАВАТА КНИГА“
от Хр. Радевски
Урокът е за упражнение и има за цел: Да се стимулира читателска активност, да се развие читателската самостоятелност, като се насърчи самоорганизацията на читателската дейност чрез поставяне на цели и
планиране на ваканционното лятно четене.
Задачи на урока: Да се стимулира развитието на
читателски интереси чрез препоръчване на книги за
ваканцията. Да се упражнят уменията за ориентиране
в библиотека и търсене на книга с помощта на азбучен
каталог. Да се ангажира читателя с четенето на книги
по препоръка и по свой избор чрез участие в съставянето на препоръчителния списък с книги за лятно
четене.
Очакваният резултат е децата да се ориентират в
книгите за ваканцията, като разгледат кориците, прелистят страниците, обсъждат съдържанието им; да подогвят читателските си дневници, да добяват в тях списъка с книга за ваканцията и план за лятното четене.
Насоки за организиране на образователна среда.
Урокът е ориентиран към зоната на близкото
развитие на детето като читател, за да го мотивира
и подготви за самостоятелно ваканционно четене из195

вън училище. Затова сценарият в читанката предлага ситуации и дейности, моделиращи ориентацията
на читателя в книжна среда с цел търсене и избор на
книга и обмен на читателски препоръки за книги. Желателно е учителят да осигури екземпляри от книгите,
които ще се препоръчват за лятно четене, за да организира запознаването с тях чрез практически действия с книжното тяло. Децата също могат да донесат и
да покажат книгите, които препоръчват на останалите или книгите, които четат в момента по свой избор.
Целесъобразно е всички книги, познати и нови, да са
представени на изложба в класната стая, а учителят
да подготви и кратка анотация за новите книги, с която да повокира интереса към четенето им.
1. В ситуацията на предчетене децата се включват в диалога на Моливка и Гумичко, обсъждат книгите, четени по извънкласно четене, коментират кои са
планирали да четат отново, препоръчват си взаимно
книги, четени им от родителите или самостоятелно,
които са ги заинтригували. Поставят сами целта на
урока – да направят програма на класа за лятно четене. Дават идеи какво да включат в нея, преглеждат
задачите в читанката, ориентират се в условията им
и уточняват стъпките за изпълнение на проектната
задача за планиране на лятното четене. Разглеждат
книжната изложба и отделят познатите им книжки от
новите.
Решаването на първата задача в читанката връща
децата към съставения в предишния урок план за дочитане и препрочитане на книги, препоръчани в извънкласното четене. За да може да открие книжките в
библиотеката, детето трябва да запомни и свърже заглавията с имената на авторите, да знае как да направи справка или от кого да потърси помощ, ако е забравил наименованието на книгата, да знае как може
да намери книгата с помощта на азбучния каталог.
Условията на задача насочват практическата дейност
стъпка по стъпка. В рамките на задачата обаче детето
прилага азбучния принцип за подреждане на книгите по заглавията им, тъй като това е по-достъпното
подготвително действие за работа с азбучния библиотечен каталог. Ако книжките са налични, децата ги
подреждат според заглавията им по азбучен ред.
2. Втората ситуация моделира самостоятелно
четенето на неизучено произведение, каквито ще бъдат за децата и произведенията в новите за тях книги
за ваканцията. Учителят иска от децата да затворят
читанките си и им съобщава заглавието на текста,
който сами трябва да открият и прочетат в читанката: Най-хубавата книга. С насочващи въпроси ги
подсеща как чете добрият читател и ги мотивира да
действат като него. По заглавието децата предполагат за какво може да се говори в текста, какъв е по
вид текста, коментират коя за тях е най-хубавата книга, търсят местоположението на текста като се ориентират в съдържанието на читанка и го четат, за да
проверят предположенията си. Споделят впечатлени196

ята си от самостоятелно прочетеното стихотворение
и коментират дали очакванията им са се потвърдили.
Учителят насърчава децата да се включват в нов
диалог за прочетеното стихотворение, като първо
самостоятелно се ориентират в двете групи въпроси
към текста и преценят на кои от тях могат да отговорят без или след нов прочит на текста. Обсъждането
се организира поетапно, като първо читателите решават задачите Въпроско и споделят мнение по тях, а
след това общуват, като отговарят на въпросите на
Удивителна. Обобщава се, че добрият читател размишлява за текста преди, по време и след четенето.
3. В третата ситуация се решава задачата за
ориентиране сред новите книги, които Моливка и
Гумичко препоръчват за самостоятелно четене през
ваканцията. Това може да стане чрез разглеждане на
илюстрацията с кориците на книгите, а при наличие
на достъпни екземпляри, с четене – разглеждане на
реалните книги. Децата предполагат съдържанието
на книгите, като се позовават на прочетени книги от
същите автори, ориентират се в жанра на произведението, в илюстрацията на корицата и/или в информацията от заглавието. Учителят, ако е подговил анотации за книгите, ги предоставя на децата или прави
кратка препоръка от свое име. След което отново се
разиграва ситуацията на ориентиране в библиотеката, но този път чрез подреждане на новите книги по
фамилията на автора. Накрая ученикът планира своето четене, като описва първите три нови книги, които
възнамерява да прочете през ваканцията.
Искам да прочета новите книжки, препоръчани
за лятно четене от Моливка и Гумичко
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Следчетене: Припомня се как читателят ще отразява впечатленията си за всяка нова прочетена книга
в своя читателски дневник. Подготвя се въвеждането на читателското портфолио като инструмент за
самоорганизация на четенето. За целта като домашна работа ученикът трябва да осигури материали за
самопредставяне като читател: да попълни отново
читателската анкета, с която започна първото пътешествие с четене във 2. клас; да прегледа страничките
на читателя в учебната тетрадка и да се подготви да
представи своята история на читател, като сподели
кои умения от паспорта на читателя вече владее, какви индивидуални карти на трите пътешествия е съставил и кое от трите пътешествия му е любимо; да
прегледа страничките от читателския дневник, които
е попълнил, и да избере коя иска да сподели с читателите от класа; да прегледа самоделните книжки, кои-

то е събрал в своята джобна библиотека, и да реши
коя от тях му е любима и иска да я представи пред
класа, да прегледа тестовете, които е решавал сам в
извънкласното четене и да избере онзи, с решеието
на който е най-горд.
Учителят разпечатва предварително празни бланки с анкетата, картата на пътешествията, празни
бланки за странички от читателския дневник и раздава на децата бранките с анкетата, която трябва да се
попълни предварително.
ЧИТАТЕЛСКОТО ПОРТФОЛИО
НА ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИТЕ С ЧЕТЕНЕ
Цел на урока: Да се стимулира позитивното отношение на детето към четенето като личностно значима дейност, чрез която то изразява себе си и се
осъзнава като читател, да се насърчат желанието за
сътворческо четене и активните прояви на читателска рефлексия, като се състави първото читателско
портфолио за самоорганизация на четенето и ученето
извън училище; да се развива потребността от общуване с книгите и с другите читатели.
Задачи: а) Да се представят и оценят публично
постиженията на децата в четенето по начин, който
утвърждава самочувствието им на умели читатели.
б) Да се състави първото читателско портфолио
на малкия ученик, като се определи структурата му и
начините на водене на рубриките в него.
в) Да се насърчи инициативността, читателската
активност и читателската самостоятелност в прилагане на четеното и писането като средства за самостоятелно учене през ваканцията.
Насоки за организация на образователната среда
Сезонът на училищните пътешествия с четене
приключва с преглед на постиженията и напредъка в
четенето. Естествен завършек на този етап от пътя
им е оценностяването на прочетенето и наученото и
на успехите, постигнати от читателите и читателската
общност на класа. Сценарият на урока предлага това
да се случи чрез ретроспекция и рефлексия на изминатия път и на значимите за читателското развитие
стъпки и резултати. За целта дейността на ученика
се организира в ситуации, които моделират процеса
на създаване на читателско портфолио в три части.
Работните наименования на трите части се записват
на дъската и задават темите на читателското общуване и последователността, в която то ще протече: 1.
Моят читателски свят; 2. Моята история (биография)
на читател; 3. Моите успехи като читател. Поставя
се целта: да разберем кои сме ние, читателите, какви
читатели сме, какво постигнахме в четенето и с помощта на четенето.
1. В предчетенето се организира подготовка за
обсъждане на темите. Учителят преглежда домашната работа и предлага всяко дете да подреди подготве-

ните материали в три групи, съответни на обявените
теми: 1. Материали, които описват портрета на читателя: читателски анкети; странички и работни листове, които разкриват интереси, предпочитания и умения на читателя (страничка от читателския дневник
с описание на любимата книга, страничка с избрани
крилати мисли за раклата на мъдростта, страничка с
карта на любимото пътешествие с четене, тестът с
най-добрия резултат); 2) Материали, които бележат
напредъка в четенето и пътя на читателското развитие: карти от различните пътешествия, карти за текуща оценка и самооценка на уменията, работни листове със самооценки по задачите; 3) Материали, демонстрарища успехи на детето – страници от читателски
дневник, тестове за четене с разбиране и за проверка
и оценка, страници с детско творчество, детските самоделни книжки.
Междучитателското общуване на пътешествениците се организира и развива чрез ситуации, в които
се обсъждат ключови въпроси за самоосъзнаването
на децата като читатели:
2. Кои сме ние, читателите? (Моят читателски
свят) В процеса на общуване децата представят себе
си като читатели и общуват като такива, като отговарят на обсъждат защо и как, какво и колко четат,
къде и кога четат, колко често четат в свободното
си време, дали и с кого обсъждат прочетенето, посещават ли (има ли) библиотека, по чия препоръка
избират книги за четене, как според тях се справят с
четенето и т.н. какво обичат или не обичат да правят,
когато четат, какво искат да променят в четенето си,
кой е техният пример за добър читател. Всеки прави
свой 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 такива книги, които и ти харесваш. Какъв е твоят
приятел по четене?). В резултат на това се оформят
различни читателски групи и се очертава цялостния
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.
3. Каква е нашата история на читатели? (Моята история на читател) Пътешествениците обсъждат своите читателски биографии и историята на читателския клас. Включвайки се в диалога, ученикът се
учи не само да разговаря с другите читатели за четенето, а да проследява, контролира и планира собственото си читателско развитие. Акцентите са няколко:
а) Проследява се промяната в целите, постижими с
четене, в трите пътешествия на класа. Коментира се
защо и как, кога и къде е практикувано четенето, чрез
наименованията на модулите се обобщават цели 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... б) Про197

следява се как се разширява територията на четенето,
като се сравняват картите с изминатия път и многообразието на произведенията, които са прочетени и
оценени от децата; съставя се новата карта за лятно
пътешествие с четене; в) По картите за оценка на
уменията се проследява как читателите са умножавали своите умения за четене, какво ново са научавали
като читатели, какви нови цели са си поставяли и как
оценяват постижението им; г) Учениците споделят
как ги и променило четенето и как ги е сплотило в
клас на четящите деца.
4. Какви са нашите успехи в четенето? (Моите
успехи като читател) Децата разглеждат учебната
тетрадка и читателските си дневници, от тях избират
кои страници да включат в своята колекция с доказателства за постиженията и успехите си, решават
кои съкровища (продукти от творчески дейности)
да съхранят в личната си ракла на успеха. Обсъждат
се образци с изпълнени читателски задачи, проекти,
презентации, самоделните книжки от джобната библиотека, личния читателски дневник и т.н. По тях учениците коментират учебния си опит в четенето (кое
ги затруднява, какви открития са направили, как се
справят, как и защо така се оценяват).
В заключение децата обобщават какво се включа в трите части на тяхното читателско портфолио и
съставят странички, които влагат в разделите както
следва:
1) За „Моят читателски свят“ – съставят писмен
отговар на въпроса какво е за мен четенето.
2) За „Моята история на читател“ – по списъка с
препоръчани книги съставят нова карта за лятното си
пътешествие с четене в нови територии на книжния свят
3) За „Моите успехи като читател“ съставят личен
план за участие и изява в празника на читателя за отбелязване Деня на детето.
Следчетене. Подготвя се програма за празника на
читателя в Деня на детето:
● Класът избира любимото произведение за маратонско четене, което ще бъде четено в Книжния
театър с предаване на щафетата.
● Всеки поема отговорността да се подготви за изразително четене на целия текст, за да може да
прочете добре откъса, който му отреди щафетата
в маратона.
● Всеки си поставя индивидуална задача да подготви за представяне откъс от свое любимо произведение, който да прочете, разкажи или рецитира.
● Всеки решава да подготви загадка за своя любим
герой, с която да участва в играта Познай героя,
и обръщение към класа от името на своя герой с
идеи за весело прекарване на лятото.
● Всеки подготвя своя реклама за самостоятелно
прочетена неизучавана книга, която да препоръча за лятно четене.
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ДЕН НА ДЕТЕТО ЧИТАТЕЛ
В КНИЖНИЯ ТЕАТЪР НА КЛАСА.
ЧЕТЕНЕ ЗА УДОВОЛСТВИЕ
Целта на урока е да се насърчи и подкрепи положителното отношение на детето към четенето, да
се създаде мотивация за продължаващото самостоятелно четене извън училище, да подобри самочувствието на ученика като читател и увереността в
практикуване на читателската дейност през лятната
ваканция.
Насоки за създаване на образователна среда
Сценарият за отбелязване на Празника на детето
читател на урочната сцена в класната стая може да
включва следните дейности:
1. Поздрав за празника на детето. Учителят
поздравява децата за предстоящия празник на детето
и отправя поздрав от името на родителите с песничка, която децата обичат. (Много подходяща за целта е песента „Обичам те“, изпълнявана от „Бонбон“,
Румънеца и Енчев, и приета от УНИСЕФ за химн
на кампанията в подкрепа на ранното детско развитие. Песента е достъпна в
YouTube канала на UNICEF
Bulgaria). След това учениците могат да се върнат към
първото стихотворение от
читанката за 2. клас, за да
си припомнят какво обичат
те и да допълнят списъка с
нещата, които обичат в края
на втори клас.
В началото на урока и по преценка на учителя
може да се проведе разговор за смисъла на този празник, като децата се узнаят, че Международният ден
на детето има официален флаг – „детското“ знаме, и
разтълкуват символиката на образите му.
„Международният ден на детето има флаг. На зелен фон, символизиращ растеж, хармония, свежест и
плодородие, около знака на Земята са разположени
стилизирани фигури – червена, жълта, синя, бяла и
черна. Това са човешки фигури, символизиращи разнообразието и толерантността. Знакът на Земята,
разположен в центъра на флага – това е символ на
нашият общ дом.“ (Източник: http://praznici.eu/bg/
praznik/1-juni-mejdunaroden-den-na-deteto:14)
2. Книжният театър в класната стая се открива
с разговор за това как може да се прави театър с помощта на книга както в класната стая, така и навсякъде
извън нея: как може да се направи книжен театър у
дома или сред природата. Коментира се може ли да се
прави книжен театър, когато читателят остава насаме
с книгата (или какво прави читателят с въображение);
и как се прави книжен театър в класната стая.
Учителят обявява че с представлението в книжния
театър днес започва голямото лятно четене на малки-

те читатели с въображение. Защото с четенето през
ваканцията можем да превърнем всеки ден в празник
3. Програмата се осъществява според дейностите,
планирани в празничития афиш, както следва:
Парад на любими герои: всеки казва загадката за
любим герой, която е подготвил, а когато героят бива
разпознат, по читателят му влиза в неговата роля и от
негово име предлага на децата идеи как да прекарат
лятната си ваканция.
Парад на запалените читатели: всеки представя
с четене, рецитиране или разказване откъс от любимо
изучавано произведение пред публиката и получава
заслужени аплодисменти.
Маратон на четенето: децата четат на щафета
любимото си произведение, като предават щафетата
след сигнал на учителя (примерно на всеки 30 секунди)
Кинотеатър на четенето: Учителят може да
предложи мотивация на лятното четене на децата с
последната версия на промоклипа (която обединява
всички предходни клипчета) на режисьора Калоян
Начев от кампанията на БНТ Малкото голямо четене. След като изгледат видеото, учениците имат
свободата да споделят мислите си за четенето, като
коментират кой момент от преживяванията на Книжните мишки им е най-забавен или най-интересен.
Дирижабълът на четенето: Учителят предлага
на всички да поиграят на дирижабъл в четенето. Децата сами трябва да определят правилата на играта,
като самостоятелно прочетат стихотворението подарък за Деня на детето „Небе с дирижабъл“ . За целта текстът се прочита индивидуално, а съвместно се
решават задачите на Удивителна. Коментира се кои
игри вече са изиграли и решават да поиграят на детективи в четенето. Като съпоставят текста с илюстрацията и открият, че на илюстрацията светлинното
табло на дирижабълът рекламира не вафли, а техния
книжен театър, досещат се, той може да рекламира и
техните любими книги. Дирижабъл на четенето става всеки, който иска да препоръча нова книга за лятно
четене, като я рекламира. После стихотворението се
чете по маратонски – всеки прочита по ред и предава
щафетата, за да докажат, че добрите маратонци могат
да четат изразително при всякакви обстоятелства (и
без предварителна подготовка).
4. Последният урок за годината завършва в книжния театър с организация на следните дейности по
избор на децата:
● Обсъждане на странички от читателските дневници, в които са отразени впечатления от най-любимата книга и на най-сполучливите реклами,
препоръчващи книги за четене. Указания как да
се води през ваканцията личния читателски дневник и как да продължи воденето на електронния
дневник в портала http://www.az-deteto.bg/knigi/
login.html, за да се спечели призът за най-четящ
клас.

● Разговор за правата на книгата (да бъде обичана,
четена, пазена, подарявана…) и правата на читателя (да избира какво, кога, къде, колко да чете, и
как – на глас или наум, дали да споделя…), в т.ч.
правото му на собствен проект за лятно четене.
● Обсъждане на личните проекти за лятно четене: какво всеки планира да предприеме, за да
продължи четенето за удоволствието и през ваканцията, какви нови летни пътешествия с книга
всеки иска да си подари.
● Сформиране на читателски групи за лятно четене, обмен на книжки и мнения, обсъждане на
програмите на културните институции за организация на лятното ваканционно четене на децата.
● Индивиулно планиране на лятното четене в портфолиото на читателя с помощта на приложения
работен лист.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Работен лист за индивидуално планиране на програма за
лятно четене
1. От читанката с удоволствие ще препрочитам следните любими мои текстове.
 №
Автор
Заглавие
1
2
3
2. Искам да дочета и да препрочета книжките, препоръчани в уроците по извънкласно четене.
 №
Автор
Заглавие
1
2
3
3. Ще търся да прочета нови книжки на любимите ми автори от читанката.
 №
Автор
Заглавие
1
2
3
4. Искам да прочета новите книжки, препоръчани за лятно четене от Моливка и Гумичко.
 №
Автор
Заглавие
1
2
3
Искам да намеря сам интересни книжки за четене от нови за мен автори.
 №
Автор
Заглавие
1
2
3
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