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Скъпи учители,
Обучението по български език и литература в началния етап
на училищното образование е подчинено на новата образователна
парадигма за единно формиране на значимите за бъдещото развитие на ученика ключови компетентности. В съответствие с това то
осигурява комплексното овладяване на езикови, литературни, комуникативно-речеви и социокултурни умения като основа за обучението по всички учебни предмети и едновременно с това допринася за развитието на функционалната грамотност на учениците. В
трети клас посочените предметни компетентности се усъвършенстват, разширяват и надграждат, за да се даде възможност за максималното им интегриране с останалите ключови компетентности
на съдържателно, дейностно и личностно равнище.
Новият учебен комплект по български език и литература за
трети клас отразява в пълнота тези парадигмални изисквания.
В него се реализират съвременните методически постановки за
личностно и комуникативно ориентиран интерактивен образователен процес на основата на богатия изследователски и практически опит на авторите в областта на методиката на езиковото и
литературното обучение в началните класове. Книгата за учителя
представя авторовата концепция за обучението по комплексния
учебен предмет в трети клас в съответствие с новата учебна документация и я конкретизира чрез система от методически насоки за работа с учебния комплект и конкретни методически разработки по отделни урочни единици.
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КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТРЕТИ КЛАС – ИНТЕРАКТИВНО
КОМПЕТЕНТНОСТНО И КОМУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРАНО
ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В РАЗВИВАЩА УЧЕБНА СРЕДА
Целта на учебния комплект по български език за
трети клас е да предложи идеи и насоки на работа за
успешно внедряване в учебната практика на компетентностния подход за единно формиране на значимите за бъдещото развитие на ученика ключови компетентности в общообразователната му подготовка.
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 трети клас (утвърдена със Заповед №РД09-1093
от 25.01.2017 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.).
Основни концептуални идеи на авторите на учебника и учебните тетрадки
1. Осигурява се оптимална възможност за единно формиране на предметните компетентности в
областта на българския език и останалите ключови
компетентности, като взаимосвързана съвкупност от
знания, умения и отношения за успешно личностно
развитие и социализация на учениците.
2. Обучението по български език е максимално
ориентирано към постигане на първата ключова компетентност – комуникативно-речевата компетентност, и свързаната с нея функционална грамотност
като особено значими сред компетентностите, които
се формират в образователния процес.
3. Постигането на тази първа основна предметна
компетентност за общуване на български език проектира овладяването на редица други предметни компетентности, свързани със съдържателните характеристики на комуникативно-речевата компетентност.
Езикова компетентност – Чрез учебния комплект
в трети клас се разширява обемът на запознаване с
езиковите единици и овладяване на езиковите норми
на българския книжовен език (предвидени по учебната програма).
Социолингвистична компетентност – Усъвършенстват се целенасочено уменията на третокласниците не само да изучават езиковите норми, но и
да прилагат езиковите си знания и умения в устна и
писмена комуникация, в различни социални контексти, в различни комуникативни ситуации (единство
на познаване на нормата и уместност в употребата
на езика в речта).
Стратегическа компетентност – Формират се уме-

ния за оценка и самооценка на речевите изяви, за преодоляване на грешките и недоразуменията в общуването върху основата на необходимата за целта езикова
информация и овладяване на начините за редактиране.
Дискурсна компетентност – Усъвършенстват се
уменията за възприемане (четене с разбиране) и създаване на достъпни за възрастта текстове. Учениците развиват значително уменията си за създаване на
свързан текст в рамките на обогатената система от
преразкази и съчинения в трети клас; усвояват различни начини за редактиране, чрез които се изгражда
усет за езиковото качество на текстовете, приучват
се да търсят изразното богатство на езика чрез усвояване на модели на словообразуване с представки и
използване на синоними. Дават се примерни алгоритми за създаване на текст и за поправка на създадените текстове и по този начин се формират осъзнато
нагласи за усъвършенстване на речевата изява в съдържателно, правописно и стилистично отношение.
Учебните задачи, включени в учебника и учебните тетрадки, гарантират не само надеждно постигане
на информационно-познавателните цели за запознаване с нормите на българския книжовен език, но и
ориентират оптимално към прилагане на усвоените
знания и умения в речевата практика, т.е. постигат
и комуникативно-практическите цели. В този смисъл
развиват и умения у третокласниците да възприемат,
създават и редактират текстове.
4. Доколкото компетентностите се определят като
способност на индивида, всяка една от тях, включително и компетентността да се общува на български
език, може да се постигне чрез развиваща учебна
среда, която предизвиква активност от страна на ученика (активно учене) и осигурява интерактивен образователен процес по български език.
Учебният комплект проектира създаване на стимулираща среда чрез:
а) проблемно ориентирано обучение при запознаване с новите езикови понятия – учебни задачи,
които предизвикват детския интерес към езиковото явление и провокират ученика към наблюдение,
сравнение, анализ, обобщения (емпирико-описателен индуктивен подход с опора на сетивния опит)
б) „диалогово учене“ чрез включване като помощници на игрови герои – Ая, която провокира,
води, подпомага третокласниците в изучаването на
„езиковата вселена“, и Ян, когото те трябва да подкрепят в изучаването на българския език, тъй като
той не владее езика на децата, а иска да общува с тях,
да играе, да намери приятели
5

в) ситуативни упражнения, в които учениците
персонифицират прилагането на езиковите знания
и умения
г) учебни задачи за групова/екипна работа, основаваща се на взаимодействието
д) проектно ориентирано обучение
е) творчески дейности с езика – словотворчество
в „работилницата за творчество“ и в рубриката „Словесни пейзажи“
ж) съчетаване на различни форми за самоконтрол
– тестови задачи, „странички за самопроверка“, рубриката „Знам и мога“, поправка на преразказ и съчинение
със зададен алгоритъм за самостоятелна работа
з) ролеви игри във въображаеми ролеви ситуации, при които учениците „влизат в роля“ и изиграват
адекватно речево и социално поведение – „кавалери“
и „дами“ (в класната стая, на автобусната спирка),
„Малкият редактор“, „Познай кой съм аз?“, разрешаване на конфликти и др.
5. Компетентностният подход премества акцента
от знанията към уменията и отношенията и закономерно изисква комуникативно ориентирано обучение
по български език. Ето защо учебният комплект предлага възможност за оптимална комуникативна насоченост на езиковото обучение. Индикаторите за това са:
− − насочване, осмисляне и усвояване от учениците
на комуникативната функция на изучаваните езикови единици
− − приоритетно формиране на умения за уместната
им употреба в речта в съответствие с речевата
ситуация
− − ориентация към постигане на комуникативна
компетентност с надеждно присъствие в урочните статии на учебни задачи за формиране на всички нейни основни съставки – не само езикова, но
и социолингвистична, дискурсна, стратегийна.
6. Комуникативната ориентация насочва езиковото обучение към практическата реалност. Ето защо в
урочните статии на нашия учебен комплект е разширено присъствието на моделирани речеви ситуации,
близки до ежедневието на третокласниците (грижи за
природата, зелено училище, на гарата, на кръстовището, на плажа, в библиотеката, при директора, разговор
по телефона с мама, аз и моето семейство и др.). Тези
дейностно ориентирани ситуации предизвикват ученика да практикува изучаваните езикови средства в
комуникация с личностно значими за него партньори
– родители, приятели, съученици, учители, роднини и
др. Това го поставя в позиция на реално социално и
емоционално съпреживяване, съдейства за постигане
на единство на речевото и социалното му поведение,
социализира го и развива уменията му за справяне с
комуникативните задачи в ежедневието си.
Подборът на задачите и дейностите, свързани с
включените в урочните статии речеви ситуации, е направен така, че да се отработват последователно отделните елементи на речевата ситуация (Кой говори?
6

На кого говори? Защо говори? Къде говори? Кога
говори?). Учениците се упражняват: да комуникират
с различен адресат (приятел, мама, учител, директор и
т.н.); да общуват с различна комуникативна цел (да изразят възхищение, да изкажат молба, поздравление, да
обосноват мнението си в спор и т.н.); да се съобразят с
мястото и времето на общуване (речев етикет).
7. В съответствие със системно-структурния подход, както и във втори клас, в трети клас се включват
знания от различни дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография.
Езикът се изучава като система, със своя структура,
различните му дялове се усвояват в единство. Учебното съдържание е подредено концентрично. В трети
клас се затвърдяват, надграждат и разширяват придобитите от учениците в първи и втори клас знания,
умения и отношения за езиковите единици:
− − за звуковете – правопис и правоговор на гласните и съгласните в различни фонетични позиции, в
това число правопис на беззвучните съгласни с и
т пред звучни съгласни в началото и в средата на
думите и правопис и правоговор на думи с група
съгласни
− − за частите на речта – съществително име (усъвършенстване и затвърдяване на знанията и уменията), прилагателно име – степенуване и правопис на
прилагателни имена с двойно -нн-, глагол – лице
на глагола; спомагателен глагол съм, лични местоимения
− − за видовете морфеми – корен и представка, сродни думи
− − за видовете изречения по цел на изказване – подбудително и възклицателно изречение
− − за лексикалното значение на думите – пряко и
преносно значение, синоними, видове учебни
речници – синонимен и пр.
8. Работата върху правоговорната и правописната компетентност на учениците заема важно място и
се свързва органически с фонетичното, морфологичното и синтактичното учебно съдържание в урочните
статии, с разширяването на лексикалното богатство
(чрез синоними, сродни думи и практическо овладяване на модела на словообразуване чрез представки)
и с обогатената работа по създаване и редактиране
на текстове.
В началните урочни статии на учебния комплект
(до „Строеж на думата“) изговорът и правописът
на неударените гласни и изговорът и правописът на
звучните съгласни в края и в средата на думите пред
беззвучни, както и новите правописни особености на
беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни и на
думите с група съгласни се изучават по познатия от
втори клас начин. Качествено нов етап в правописното обучение има в урочните статии след изчуването
на съставните части на думата – корен и представка. Знанията за състава на думата и уменията да се
групират думите по общ структурен елемент (излетя,

изпея, измисля, разсмея, разказвам, разглеждам…)
подпомагат осъзнатото формиране на правописната
компетентност. Учениците се насочват практически
към основния морфологичен принцип (без термина)
в правописа, разбират, че независимо от това как се
чуват и произнасят, представките се пишат по един
и начин. Към познатите вече два начина за проверка на правописа на думите – чрез форми на думите
и (свързани с граматическите категории род и чис-

ло – красив, красива, красиво, красиви) чрез справка
в правописен речник (при думи с непроверяем правопис), се прибавя и трети нов начин – чрез сродни
думи (очила – очен, книжка – книжен).
В учебника и в учебните тетрадки са включени и
значителен брой урочни статии, специално посветени на употребата, изговора и правописа на изучаваните езикови явления.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТРЕТИ КЛАС
Учебникът по български език за трети 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:
Езиково
обучение
За нови знания
За затвърдяване на новите
знания и за обобщение
За диагностика на
входното и изходното ниво

31 часа

Създаване на
текстове
23 часа

31 часа

23 часа

2 часа

2 часа

Учебният комплект включва:
учебник по български език за 3. клас
− − учебна тетрадка № 1
− − учебна тетрадка № 2
− − учебна тетрадка № 3 за уроците по създаване на
текстове.
Учебният комплект по български език за трети
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.
Реализираната в учебния комплект методическа система 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 и задълбочаване на знанията за частите на речта (лични местоимения, спомагателен

глагол съм, глагол, съществително име, прилагателно име), за видовете морфеми (представка и
корен), за видовете изречения по цел на изказване, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми
усъвършенстване
на комуникативно-речевите уме−−
ния за създаване на собствен текст с помощта на
учителя по преживяна случка и по словесна опора
− − развитие на личностните качества и творческите
способности на третокласниците. (Учебна програма по български език и литература за трети
клас, МОН, 2017)
Концептуална основа на дидактическата технология за обучението по български език в трети клас
са водещите подходи в съвременното езиково обучение – компетентностен, комуникативен, системно-структурен.
Учебният комплект осигурява овладяване на
предметните езикови и комуникативно-речеви компетентности като очаквани резултати от обучението
и усвояването на обема от нови понятия. Спазен е
лингвистичният подход при декомпозирането на заложеното в програмата учебно съдържание на обучението по български език, т.е. последователно се въвеждат темите, свързани с овладяването на знания от
различните дялове на езика – фонетика, морфология,
лексикология, лексикография, синтаксис. Урочните
единици за обучението по създаване на текстове са в
самостоятелен раздел, основание за което са по-развитите умения на третокласниците за ориентиране в
книжното тяло. Този подход не нарушава единното,
комплексно и взаимосвързано овладяване от учениците на заложените в учебната програма лингвистични и комуникативно-речеви компетентности.
При разработването на учебния комплект успешно се реализира система от дейности и междупред
метни връзки за придобиване на ключовите компетентности – математическа компетентност, дигитална
компетентност, компетентности, свързани със самостоятелно учене и със събиране на информация,
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социални и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културни компетентности
и умения за изразяване чрез творчество, за подкрепа
на устойчивото развитие и за здравословен начин на
живот и спорт.
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 3. клас е предназначен за самостоятелно учене на ученика и подпомага цялостното му обучение за овладяване на съвременните ключови компетентности в съответствие с
неговите възрастови психофизиологически особености (Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала).
Същевременно постигането на тези компетентности
се осъществява чрез реализирането на система от
дейности и междупредметни връзки, които провокират и насърчават включването на ученика в съвместни дейности, ученето във и чрез взаимодействие.
Обръщението към учениците в началото на учебника (с. 3) провокира интереса и стимулира мотивацията на третокласниците да обогатяват знанията си
за българския език, да изследват езиковите явления
и да развиват уменията си за речево общуване. Въвеждането на занимателните герои Ая и Ян има за
цел да направи обучението забавно и вълнуващо за
учениците и подпомага формирането и развитието на
умения за емпатия и сътрудничество в различни комуникативни ситуации.
Апаратът за ориентиране при работа с учебника
(с. 4) представя примерни макети на типовете и видовете уроци с тяхното цветово означение (червено
– урок за нови знания, синьо – урок за затвърдяване
на новите знания, виолетово – обобщителен урок).
Чрез тях се визуализират отделните структурни елементи в урочните статии в тяхната пространствена и
методическа субординация. Представено е и символното означение на използваните в учебника рубрики.
Познатите от втори клас рубрики за групова работа и
проектна дейност се допълват от рубрики за тестово
самооценяване и за работа с различни видове речници. Възможностите за самостоятелна и групова творческа дейност на учениците в познатата „Работилница
за творчество“ се разширяват и надграждат чрез новата рубрика „Словесни пейзажи“. Като иновативно методическо решение тя дава възможност на учениците
да осмислят изучаваните езикови понятия с оглед тяхната употреба в речта, да откриват изобразителната и
изразителната функция на думите в текста и да сравняват художествената изразност на изобразителното
изкуство и литературата. Рубриката „Словесни пейзажи“ (с. 15, 33, 63, 81), подготвя учениците за обучението по съчиняване на текст по картина от художник,
предвидено в учебната програма за четвърти клас.
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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.
Учебникът е разработен в осем раздела.
Първият раздел Начален преговор (с. 8 – 15) актуализира знанията и уменията на учениците, придобити във втори клас. Това се постига чрез включването им в разнообразни по характер и близки до света
на съвременното дете комуникативни ситуации, които изискват адекватен подбор и уместна употреба на
езикови средства. Лингвистичният и илюстративен
материал е подбран така, че да е близо до все още
актуалните в началото на учебната година емоции и
преживявания от лятната ваканция, което провокира
интереса на третокласниците и повишава учебната
мотивация. Урочната статия „Какво знаем и можем
от втори клас“ актуализира знанията и уменията, необходими за изпълнението на задачите в работния
лист за диагностика на входното ниво.
Вторият раздел Звуков състав на думата (с.
16 – 25) осигурява усъвършенстване на знанията
и уменията на учениците за правописа на гласните
звукове в ударена и неударена сричка на думата и
на съгласните звукове в края на думата и пред беззвучни. Овладяват се компетентности за правописа
на беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни
в началото и в средата на думата. Развиват се уменията на третокласниците за откриване на несъот-

ветствия между изговора и правописа на гласните
и съгласните звукове, както и на група съгласни в
думите, и се усъвършенстват уменията им за прилагане на различни начини за проверка на правописа.
Разделът Строеж на думата (с. 26 – 33) въвежда третокласниците в словообразуването и словоизменението, като осигурява придобиването на знания
за корена и представката като части на думата и формирането на умения за разпознаване на сродни думи
по общия им корен, правопис на думи с представки, откриване на правописни особености на сродни
думи. Учениците се насочват към осмисляне на смислоразличителната роля на представките в думи с общ
корен и овладяват умения за правописна проверка
чрез сродни думи.
В четвъртия раздел Части на речта (с. 34 – 57)
се разширяват придобитите във втори клас компетентности чрез въвеждане на нови граматически понятия (спомагателен глагол съм и лично местоимение) и нови граматически признаци на изучени вече
части на речта (лице на глагола и степенуване на прилагателното име). Усвояват се умения за образуване
и правилна употреба на форми на лични местоимения, за определяне на лицето на глаголите и знания
за правописните особености на личните местоимения
аз и той; умения за използване на учтивата форма
на личното местоимение за 2 л., мн.ч., в съответствие с комуникативната ситуация. На основата на
знанията и уменията от втори клас се формират ком-

петентности за образуване на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена, за правописа на
степенувани прилагателни имена и на прилагателни
имена, които са с двойно -нн- в ж.р., в ср. р и в мн.ч.
Отработва се последователно правилният изговор
и правопис на глаголите, съществителните и прилагателните имена, особено на такива, които са образувани с представки, като се дава предпочитание на
включването им в контекст, което дава възможност
за усъвършенстване и на уменията за тяхната уместна употреба в речта.
В рамките на раздела Думата и речниковото
ѝ значение (с. 58 – 63) се доразвиват и разширяват знанията на третокласниците за думата като
речникова единица. Езиковите задачи успешно
трансферират знания от втори клас за лексикалното
значение на думите и активират натрупания у учениците езиков опит и езиков усет. Така се осмисля
в пълнота пряката и преносната употреба на думите
в речта. Чрез съпоставка на художествени и нехудожествени текстове учениците откриват характерната за различните функционални стилове лексикална
употреба. Овладяват умения не само да определят
значението на думата в конкретен контекст, но и да
употребяват в речта си думи в пряко и в преносно значение в зависимост от целите на речевото
изказване. Формирането на умения за разпознаване на синонимите като близки по значение думи
също е с опора върху речевия опит на учениците
и е функционално ориентирано – с оглед прилагането им в речевата практика (при преразказването
и съчиняването, при неформалното и официалното
общуване). По такъв начин учениците осмислят синонимното богатство на езика и овладяват похвати
и стратегии за самоконтрол и усъвършенстване на
речевата си изява в съответствие с конкретна комуникативна ситуация.
В шестия раздел Видове изречения по цел на
изказване (с. 64 – 75) се въвеждат като нови понятия възклицателно и подбудително изречение.
Това става на основата на експресивното и пунктуационното им отграничаване на изучаваните във
втори клас съобщителни и въпросителни изречения и отново с опора на речевия опит на учениците, тъй като употребата на тези изречения в речта е
много широка и учениците прилагат в практически
план, неосъзнато моделите на тези изречения. На
учениците се дава възможност да осмислят емоционално-оценъчното съдържание на възклицателните изречения, като ги откриват в конкретен езиков и комуникативен контекст. По същия начин се
въвеждат и диференцират и подбудителните изречения – с оглед степента на вложената в тях императивност при изказване на заповед, молба, съвет,
забрана в конкретни социално значими за ученика
комуникативно-речеви ситуации, провокиращи неговата речева активност. Стимулира се използва9

нето на екстралингвистични средства (интонация,
мимика, жест, поза) при изразяване на вложената
във възклицателните и подбудителните изречения
експресия и въздейственост. Социолингвистичната компетентност на третокласниците се разширява и надгражда и чрез овладяването на умения за
уместна употреба и за преобразуване на различни
по цел на изказване изречения.
Последният седми раздел е Годишен преговор
(с. 76 – 81), в рамките на който се обобщават, систематизират и затвърдяват придобитите компетентности в областта на фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и уменията на учениците за
адекватен подбор и употреба на изучаваните езикови
единици в различни комуникативни ситуации. Чрез
урочната статия „Какво научихме в трети клас“ се
актуализират знанията и уменията, необходими за
изпълнението на задачите в работния лист за диагностика на изходното ниво.
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 тематичното разпределение са заложени два учебни часа. Урокът през втората седмица е
за затвърдяване на новите знания. Той е осигурен
методически в тетрадка №3. И в учебника, и в учеб-
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ната тетрадка формирането на умения у учениците
за създаване на различни видове текстове се подпомага от дейностно ориентирани алгоритми, които
са отделени визуално и графично в дясното поле на
урочните статии.
В помощ на ученика е поместеният в края на учебника справочник. Той представя в системен вид знанията и уменията, овладени от учениците в обучението по
български език и по създаване на текстове. Поместен е
и кратък правописен речник, съдържащ думи с правописни особености от урочните статии в учебника.
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. Предлагат се и 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 езикови задачи включват учениците в различни
форми на образователно взаимодействие (фронтална, индивидуална, групова, екипна) 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 осигурява както формирането у третокласниците на предметната езикова компетентност, така и
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:
− − рубрика „Групова работа“ – с. 10, 19, 26, 32, 38,
40, 52, 61, 88
− − рубрика „Проект“ – с. 13, 21, 25, 43, 50, 64, 99,
100, 108
− − рубрика „Работилница за творчество“ – с. 11, 15,
33, 39, 44, 57, 59, 63, 81.
В уроците за затвърдяване и за обобщение се
дава превес на задачите, които изискват по-висока
степен на самостоятелност и творческа активност на
учениците. В обобщителните и в преговорните уроци
се реализира по-комплексен подход към изучаваните
езикови единици и явления, който предполага активиране на умения за сравняване, абстрахиране, обобщение, систематизация.
Въвеждането на новите понятия, както и във втори клас, е на емпирико-описателно равнище с опора
върху натрупания речеви опит, като се дава приоритет на знанията и уменията, които са практически
значими и функционално важни за реализирането на
комуникативно-речево 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 и чувства, да провокира у
тях желание да разкриват, изследват, преобразуват
и конструират. Изборът на художествени и нехудожествени текстове е подчинен на идеята за смислово
и тематично единство в отделните урочни единици.
Използваните произведения 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 езиково и
литературно обучение на третокласниците е основата
на единното и взаимосвързано овладяване на езикови,
литературни, комуникативно-речеви и социокултурни
компетентности в обучението по комплексния учебен
предмет български език и литература.

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.
Електронният вариант на учебника по български език за трети 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.
Учебните тетрадки като част от учебния комплект по български език за трети клас са предназначени за подпомагане на училищното обучение и
самоподготовката на учениците и осигуряват конкретизиране, разширяване и задълбочаване на учебното
съдържание. Те предлагат 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 пред-
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назначението ѝ и дава указания за нейното ползване.
Учебните тетрадки за обучението по български език
съдържат кратки справочници, които представят в
системен вид изучените във всеки раздел знания.
Учебна тетрадка № 1 е предназначена за самостоятелна работа на ученика с цел разширяване, задълбочаване и затвърдяване на знанията за звуковия
състав на думата, за нейния строеж, за личните местоимения, глаголите и съществителните имена като части
на речта. Тя дава възможност на учениците да усъвършенстват уменията си да пишат думите правилно и да
ги употребяват уместно в различни речеви ситуации.
Учебна тетрадка № 2 осигурява разширяване,
задълбочаване и затвърдяване на знанията за прилагателното име като част на речта, за думата и нейното речниково значение, за видовете изречения по цел
на изказване. Чрез нея се подпомага развитието на
уменията на третокласниците за правилно писане и
уместна употреба на думите в речта, за образуване и
преобразуване на различни по цел на изказване изречения. В помощ на ученика е поместеният в края на
учебната тетрадка синонимен речник.
Актуализирането на знанията, необходими за
изпълнението на учебните задачи в тетрадките, се
подпомага от включването на кратка рубрика в горния край на страницата, съдържаща в синтезиран вид
най-важното от изученото в урока за нови знания.
Както във втори клас, така и в този учебен комплект се реализира комплексен подход при форми-
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ращото оценяване на постиженията на учениците.
Входната, текущата и изходната диагностика се
осъществява в учебните тетрадки чрез работните листове Знам и мога. След попълването им те
могат да се съхраняват отделно като част от портфолиото на всеки ученик. В учебните тетрадки се
реализират успешно стратегии за формиране на
умения за самопроверка и самооценка на знанията
и уменията – чрез страничките за самопроверка
на усвоените знания и умения в края на всеки раздел (а в четвъртия раздел и след уроците за всяка
от частите на речта) и чрез емотиконите в края на
работните листове Знам и мога.
Учебна тетрадка № 3 е предназначена за самостоятелна работа на ученика с цел разширяване,
задълбочаване и затвърдяване на знанията и уменията за създаване на текстове. Тя подпомага усвояването на предвидените в учебната програма компетентности за определяне темата на текста, откриването
на ключовите думи в него, за използване на факти
и идеи от нехудожествен текст при писмен отговор
на поставен въпрос, за създаване на съчинения (по
зададена тема, по преживяна случка, по предложен
литературен герой), за преразказване на художествени и нехудожествени текстове, за съставяне на лично
писмо. Усъвършенства се стратегийната компетентност на учениците чрез овладяване на умения за редактиране на собствен текст и развитие на уменията
за оценка и самооценка на собствените речеви изяви.

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ПО РАЗДЕЛИ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
В трети клас запознаването с основни понятия е
важна част от формирането на езикова компетентност в началните класове. Затвърдяват се базовите
знания, чиито основи са положени посредством обучението по български език във втори клас и същевременно пропедевтично се изгражда мост към изучаваното в по-горните класове. Така се осигурява
единството и приемствеността в цялостното лингвистично обучение в българското училище.
ЗВУКОВ СЪСТАВ НА ДУМАТА
В този раздел продължава системната работа
върху изграждането на правописни и правоговорни
умения у учениците. Систематизират се моделите за
проверка на правописа на гласните и съгласните звукове в думите.
Актуализират се и се затвърдяват знанията за
ударени и неударени гласни и проверка на правописа им. Въвежда се правопис на непостоянно ъ.
Правописът на а и ъ в крайна неударена сричка е
един от основните проблеми в началното езиково
обучение. Докато във втори клас работата върху
изговор и правопис на гласни звукове е съсредоточена върху редукцията, преодоляването на диалектни произносителни навици и разграничаването на
условното писане на а като правописен и изговорен
проблем, в трети клас започва системното въвеждане на фонемни редувания.
Продължава работата върху овладяването на
знания и умения за правописа и правоговора на съгласните звукове в различни фонетични позиции.
Актуализират се знанията и уменията за проверка
на правописа на звучните съгласни в края на думата
и пред беззвучни. Асимилацията, при която беззвучните съгласни с и т се редуват със съответните
звучни – з и д, е застъпена в трети клас с оглед на
последователния принцип за представяне на езиковите процеси в тясна връзка с правописните изисквания. В урочните единици за изговор и правопис
на беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата се акцентира върху правописа на представките с- и от-,
но на емпирично равнище, тъй като учениците все
още не са изучавали строежа на думата.
Изпадането на т в краесловие и в позиция между
проходни съгласни се осмисля на основата на въвеждането на понятието група съгласни в думите. Работата е съсредоточена предимно върху правописа, тъй
като изпадането в разглежданите случаи е характерно за спонтанната разговорна реч и напълно коректен
изговор може да се получи само при свръхстарателност или в т.нар. сценична реч. В тези уроци учениците ще си припомнят и правописните особености на

думи с букви щ. Вниманието им ще бъде насочено
към грешките, които могат да допуснат, опирайки се
на изговора.
СТРОЕЖ НА ДУМАТА
В трети клас за първи път се въвежда лингвистичното понятие за морфема. На този етап от езиковото обучение учебната програма предвижда запознаване само с корен и представка, т.е. акцентът
е върху словообразуването. Отлага се запознаването с наставката като словообразуваща морфема и с
окончанията – морфемите с формообразуваща функция. Ето защо и в учебника запознаването с корена
и представката е по посока на осмисляне на словообразуващия потенциал на езика, като се въвежда
на емпирико-описателно равнище идеята за връзка
между определени словообразувателни модели и лексико-граматически категории.
При въвеждане на граматичните единици е използван игровият модел на пъзела, който успешно
визуализира словообразувателния механизъм.
Понятията корен на думата и сродни думи се
въвеждат едновременно, тъй като учениците използват на емпирично равнище сродни думи при правописна проверка още от втори клас. Изпълнението на
задачите в учебника ги ориентира бързо в идентифицирането на корена като най-важна обща част, носител на общото лексикално значение. Аналогията с
отношението в рода, семейството, прави тази връзка
конкретно-предметна.
Запознаването с представката като словообразуваща част на думата се проблематизира в
чрез разграничаването на обща част от основен носител на лексикалното значение (корен). На емпирично равнище се въвежда и основният морфологичен
принцип в правописа, а именно, че представките се
пишат винаги по един и същ начин, независимо от
фонетичните промени, които настъпват при изговор.
Урочната единици за проверка на правописа
чрез сродни думи е изградена върху последователно
приетия в учебника принцип за функционално представяне и овладяване на езиковите процеси.
ЧАСТИ НА РЕЧТА
В този раздел се систематизират знанията на учениците за лексико-граматическите категории: глагол,
съществително име и прилагателно име. Наред с конкретните словообразувателни модели, които съотнасят лингвистичните знания от този раздел с наученото в раздела Строеж на думата и последователната
работа върху правописните особености, в този раздел за първи път в началното езиково обучение се
въвеждат системно абстрактни езикови категории
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като лично местоимение (заместващ клас) и спомагателен глагол съм.
Урочните единици за лични местоимения следват предвиденото по програма учебно съдържание
и представят парадигмата на личните местоимения
само в основната именителна форма. Структурирането на представеното учебно съдържание подготвя
въвеждането на категорията лице на глагола. Реализира се функционална връзка с речевия етикет чрез
формирането на компетентност за употреба на учтива форма на личното местоимение за 2 л., мн.
ч. в съответствие с комуникативната ситуация. Работата върху употребата на форми на лични местоимения е насочена към осъзнаването на тяхната роля при
подобряването на речевото изказване (редактиране).
Овладяват се и правописните особености на личните
местоимения аз, той и на учтивата форма Вие.
Осмислянето на граматическата категория лице
на глагола и усвояването на механизма за определянето му е на основата на вече овладените умения за
употреба на формите на личните местоимения. Изпълнението на задачите в двете урочни единици дава
възможност в практически план да се закрепи в съзнанието на учениците връзката между глаголно окончание и лице. В задачите от урока за затвърдяване са
представени глаголи от трите спрежения, чрез което
се отработват и изучаваните във втори клас особености в изговора и правописа на глаголите.
Формите на спомагателния глагол съм за сегашно време са представени в изречения със съставно сказуемо, т.е. в конструкции, в които съм функционира именно като спомагателен глагол, а не в
основното си битийно значение.
В раздела се актуализират знанията на учениците за съществителното име като част на речта и
уменията им да определят вида, рода и числото му.
В урочните единици се систематизират също така
знанията за строежа на думата и се усвояват продуктивни словообразувателни модели за различни групи
имена.
В трети клас се актуализират и разширяват знанията на учениците за прилагателното име като
лексико-граматическа категория. Акцентът в урочните единици е поставен върху словообразувателния
и правописния аспект. Продължава и работата върху
синтактичната връзка съгласуване на равнище словосъчетание – именна група, без това да се извежда
като отделен лингвистичен проблем.
В урочната статия за степенуване на прилагателните имена се систематизират емпиричните умения на учениците за сравняване на еднакви
признаци, проявени в различна степен. Акцентът е
поставен върху правописните особености на частиците по- и най-. В практически план е направено
разграничаването между предлога по и частицата за
сравнение по-. То е с опора на знанията на второкласниците за изговора и правописа на думите без
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ударение, каквито са и предлозите. Учителят следва
да привлече вниманието на учениците с различни
примери върху закономерността, че предлозите са
винаги неударени, докато частиците по- и най- имат
ударение. В правописен план различаването е ясно
поради съединителната черта (дефис).
Лексикалният материал за тези урочни единици
е подбран така, че да демонстрира изучаваното езиково явление при качествените прилагателни имена,
тъй като относителните не могат да се степенуват.
Тъй като редица относителни прилагателни в преносна употреба функционират като качествени, ако по
време на урока някой от учениците даде такъв пример, трябва да се обърне внимание на същностното
различие чрез синоними.
Появата на двойни съгласни в българския речников материал е винаги на морфемната граница. При
прилагателните имена удвояване на съгласния звук
н се получава в резултат на изпадането на звука е от
наставката -ен във формите за ж.р, ср. р. и за мн. ч.
при корен, завършващ на същия съгласен -н. Усвояването на правописа на прилагателните имена с
-нн- е на емпирично равнище, тъй като учениците не
разпознават наставката като словообразуваща част
на думата. Забавната задача в урока за затвърдяване
демонстрира разликата между формален звуков завършек и словообразувателен модел, свързан с определена лексико-граматическа категория. Думите от
двете съобщения принадлежат към различни части на
речта. Учениците установяват как грешка в правописа може да доведе до объркване в смисъла на изказването. Този тип задачи възпитават последователно
внимание и грижливост към речта.
ДУМАТА И РЕЧНИКОВОТО Ѝ ЗНАЧЕНИЕ
Компетентностите, които учениците овладяват
в този раздел се надстройват върху знанията им за
лексикалното значение на думата, придобити във
втори клас. На практическа основа, чрез представителни примери се диференцират пряко и преносно
значение на думата. Лексикалният материал демонстрира преносна употреба както на съществителни имена, така и на прилагателни и глаголи чрез
включването им в различен езиков контекст. Преносната употреба се осмисля преди всичко на основата на нейната изразителност и въздейственост
в художествени текстове. На учениците се дава
възможност да съпоставят художествено и нехудожествено описание и по такъв начин да открият
специфичния емоционално-оценъчен оттенък при
употребата на думи с преносно значение.
Въвеждането на понятието синоними също е в
аспекта на речевата употреба, основно по отношение на уменията за създаване на точни и експресивни речеви изказвания, съответстващи на езиковия
контекст и комуникативната ситуация. Учениците
се упражняват в образуване на синонимни гнезда

и трансферират тези умения при редактиране на
собствен и чужд текст.
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО ЦЕЛ НА ИЗКАЗВАНЕ
Актуализирането на езиковите знания за съобщително и въпросително изречение в началото на
раздела е с акцент на тяхната роля в т.нар. секвентни
речеви актове – въпросно-отговорни единства, характерни за диалогичното общуване. Обобщават се знанията за техните пунктуационни особености и се затвърдяват уменията на учениците за преобразуване на
съобщителни изречения във въпросителни (с помощта
на интонацията или чрез въпросителни думи).
Урочните единици върху възклицателни и подбудителни изречения са построени така, че последователно да се формират и отработят уменията на
учениците за тяхното разпознаване, разграничаване, пунктуация и употреба. Макар че подбудителното и възклицателното изречение могат да са еднакво
пунктуационно оформени, езиковият усет на учениците ги ориентира в разликата на комуникативния
статус. Учителят може да ги насочи към обстоятелството, че с възклицателните изречения говорещият
дава израз на своите чувства и не очаква слушащият

да действа по определен начин (за разлика от подбудителните), както и да обърне внимание на факта,
че те изразяват изобщо чувства – и положителни, и
отрицателни.
Работата върху осмислянето на подбудителните
изречения е с опора върху усета за степента на задължителност на различните подбудителни изказвания. По такъв начин учениците лесно се ориентират
в характера на вербалните стратегии на подбудата –
молба, заповед, съвет, забрана. Специално внимание
е отделено на речевия етикет като част от успешната
вербална стратегия, за да бъде накаран слушащият да
се съобрази с речевото послание.
В края на раздела учениците овладяват различни
стратегии за преобразуване на възклицателни и подбудителни изречения чрез: добавяне на думи за подсилване на изразените във възклицателните изречения чувства, промяна на степента на императивност в
подбудителните изречения, използване на екстралингвистичните средства (мимика, жест, поза, интонация).
Овладяването на тези умения е в контекста на формирането на компетентност у учениците за уместна употреба на възклицателните и подбудителните изречения
в речта в зависимост от комуникативната ситуация.

ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
В съответствие с учебната програма учебният комплект осигурява овладяването на предметната ключова компетентност в областта на българския език и същевременно съдейства активно за постигането и на
останалите ключови компетентности чрез система от дейности и междупредметни връзки.

Ключова компетентност

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в областта на Участие в игри за откриване корена и
българския език
представката в състава на думата
Образуване на нови думи с помощта на
морфеми
Изготвяне на схеми за възклицателни и
подбудителни изречения
Редактиране на текст чрез замяна с
лични местоимения при дразнещи повторения

Учебник: раздел „Строеж на
думата“, с. 40, 45, 46, 49, 77, 78
УТ № 1: с. 37, 38, 39
УТ № 2: с. 5, 30, 35, 41
УТ № 2: с. 18, 24, 25

Учебник: с. 37, 98
УТ № 1: с. 27
УТ № 2: с. 16
УТ № 3: с. 21
Подбор и подреждане на информация
Учебник: всички езикови задачи
в учебника и учебните тетрадки
Умения за общуване на чужди Сравняване на примери с фонетични
Учебник: с. 8
езици
или графични различия
УТ № 1: с. 4
Математическа компетентност и Използване на числови данни от енци- Учебник: с. 21, 44, 50, 99, 100
основни компетентности в при- клопедии или учебници за съставяне на УТ № 3: с. 13
родните науки и технологиите
изречения и кратки текстове
Дигитална компетентност
Анализ на речеви ситуации, свързани с Учебник: с. 37, 41, 85, 86, 89,
използване на електронни средства за
110-111
общуване
УТ № 3: с. 9
15

Ключова компетентност

Умения за учене

Социални и граждански компетентности

Инициативност и предприемчивост

Дейности и междупредметни връзки
Използване на електронни източници
на информация – речници и др.
Създаване на текст за SMS и за поздравителни картички чрез електронни
средства за комуникация
Четене от дисплей

Учебник: в задачите за групова и
проектна дейност
Учебник: с. 86, 89, 111
УТ № 3: с. 10, 37 – 38

Извличане на конкретна информация
от художествен или от нехудожествен
текст

Учебник: с. 108, 109, 112, 113
УТ № 2: с. 29
УТ № 3: с. 12, 13, 14 – 15, 17 –
18, 22, 34 – 35
Учебник: в задачите за групова и
проектна дейност
Учебник: с. 87, 90, 92 – 93, 94 –
95, 96 – 97, 112
УТ № 3: с. 13, 14 – 15, 17 – 18

В електронния учебник и в
задачите за групова и проектна
дейност
Преобразуване на изречения от един
Учебник: с. 13, 70, 71, 72, 75, 76
вид в друг
УТ № 1: с. 24
УТ № 2: с. 18, 25, 26, 29
Съотнасяне на пословица към изучаван Учебник: с. 97, 105
литературен или фолклорен текст
УТ № 3: с. 17

Търсене на информация от различни
източници
Преразказване съдържанието на художествен/нехудожествен повествователен текст по предварително подготвен
план
Използване на различни по цел на
изказване изречения за изказване и
защитаване на мнение
Използване на речевия етикет при поздравления и обръщения
Планиране и организиране на работата
по проект
Участие в групов проект
Представяне на личен проект
Планиране и създаване на съчинение
по преживяна случка, по въображение,
по словесна опора

Културна компетентност и
умения за изразяване чрез
творчество

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и за
здравословен начин на живот
и спорт
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Самостоятелна, групова и екипна дейност за изразяване чрез творчество
Илюстриране на епизоди от изучавано
литературно произведение със средства на различни изкуства
Четене на текстове, анализ на речеви
ситуации и създаване на изречения,
свързани с опазването на природата, със
здравословния начин на живот и спорт

Учебник: с. 10, 88, 108, 109
УТ № 2: с. 19, 20, 21, 22, 27, 29
Учебник: с. 37, 85, 86, 88
УТ № 3: с. 8
Учебник: рубрика „Проект“ – с.
13, 21, 25, 43, 50, 64, 99, 100, 108;
рубрика „Групова работа“ – с.
10, 19, 26, 32, 38, 40, 52, 61, 88;
УТ № 1
Учебник: с. 102 – 103, 104 – 105,
106 – 107, 113
УТ № 3: с. 25 – 26, 28 – 29, 31
– 32
Учебник: рубрика „Работилница
за творчество“ – с. 11, 15, 33, 39,
44, 57, 59, 63, 81
Учебник: рубрика „Словесни
пейзажи“ – с. 15, 33, 63, 81
Учебник: с. 10, 25, 43, 68, 73, 85,
94, 108
УТ № 1: с. 8, 12, 33
УТ № 2: с. 18

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Раздел: Езиково обучение)
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Училище:

/

ГОДИНА

Град:
Утвърждавам:
Директор: (име и фамилия)

Уроци за нови знания
Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение
Уроци за затвърдяване на знанията
Обобщителни уроци
Преговорни уроци
Уроци за диагностика на входното и на изходното ниво

НЗ

54 (48%)

ЗО

54 (48%)

ЗЗ

34 (30%)

О

5 (5%)

П

15 (13%)

Д

4 (4%)

Годишен хорариум: 112 часа.
Срочен: I срок – 56 часа; II срок – 56 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Осмисля ролята на езика в общуването

Българският език в
нашето общуване
Учебник – с. 8 – 9
УТ 1 – с. 4
1

и езиковото разнообразие в света.

• Разбира значението на българския език
П

I

Компетентности като очаквани резултати от обучението

като средство за общуване между различните етнически групи в България.
• Осъзнава изразителността и богатството на българския език.

• Ориентира се в комуникативно-речева-

Език и реч
Учебник – с. 10 – 11
УТ 1 – с. 5

та ситуация.

• Разграничава начини и средства за об•

2

П

I

•
•
•

СТ – Устна реч
Учебник – с. 84
3

I

П

• Ориентира се в комуникативно-рече-

СТ – Писмена реч
Учебник – с. 85

4

I

•

щуване.
Уместно употребява езикови средства
според комуникативната ситуация.
Пише правилно гласните звукове в неударени срички и звучните съгласни в
края на думите.
Познава правописните особености на
думи с дж, дз, йо, ьо, щ, ю и я. Пренася
правилно многосрични думи.
Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация.
Осмисля ролите при устното общуване.

П

вата ситуация.
• Осмисля ролите при писменото общуване.
• Разграничава пряко от непряко общуване.

• Пише правилно гласните и съгласните

Строеж на езика
Учебник – с. 12 – 13
УТ 1 – с. 6

звукове в думите.

• Разпознава глагола, съществителното и
прилагателното име като части на речта.

• Разграничава съобщително и въпроси5
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II

П

телно изречение и употребява различни
словоредни варианти.
• Озаглавява текст.
• Открива и определя ролята на различните елементи от строежа на езика:
звук – дума – изречение – текст.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Анализира речева ситуация, в която се използват Текущо и в края на урока.
различни езикови кодове.

• Сравнява думи с фонетични и графични различия и

Устна и писмена проверка.

открива българската дума.

• Прави разлика между майчин (роден) език и официа•
•
•
•
•

лен език и осмисля различния социокултурен контекст на употребата им.
Открива в художествен текст изразеното от автора
емоционално-оценъчно отношение към българския
език и българската реч.
Определя участниците в комуникативна ситуация, Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
начините и средствата на общуване в нея.
Участва в групова работа по съставяне текстове на Взаимно оценяване.
предупредителни табели за опазване на природата.
Открива и отстранява правописни грешки в текст.
Междупредметни връзки с обучението по човекът
и природата и изобразително изкуство чрез групова
работа и Работилница за творчество.

• Определя участниците в общуването, начина на об- Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

щуване между тях, специфичните комуникативни
цели на всеки от участниците.
Участва в комуникативни ситуации, изискващи
формулиране на цел, изясняване съдържанието на
изказването, избор на събеседник.
Определя участниците в общуването, начините и
средствата на общуване в конкретна комуникативна
ситуация.
Създава писмен текст в съответствие с конкретна
комуникативна ситуация.
Разграничава различни видове текстове в съответствие с комуникативното намерение.
Ориентира се в комуникативна ситуация при непряко
общуване, включително и в електронна среда.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
природата.
Разграничава тесни и широки гласни, звучни и беззвучни съгласни.
Определя сричковата граница в думите и частите за
пренасяне.
Открива в текст частите на речта и определя изучени
граматически признаци.
Образува съобщителни и въпросителни изречения.
Участва в проектна работа по създаване на текст за
представяне на училището.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
обществото.

Устна проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Проектно ориентирано оценяване.
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№

6

7

8

9

10

Учебна
седмица

II

II

III

III

III

Тема на урочната
единица
Какво знаем и можем
от втори клас
Учебник – с. 14 – 15
УТ 1 – с. 7, с. 41 – 42
(работен лист „Знам
и мога 1“)

СТ – Устна и писмена
реч
УТ 3 – с. 5

Ударение. Гласните
звукове в ударени и
неударени срички
Учебник – с. 16
УТ 1 – с. 8

Звучните съгласни в
края на думата и пред
беззвучни
Учебник – с. 17
УТ 1 – с. 9
СТ – Текстовете, които мога да създавам
Учебник – с. 86 – 87

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

• Озаглавява текст.
• Разграничава словосъчетание и изре-

ДВх

чение, съобщително и въпросително
изречение.
• Изговаря, пише правилно и употребява
уместно глаголи, съществителни и прилагателни имена.
• Определя вида, рода и числото на съществителното име и числото на глагола.

• Ориентира се в комуникативно-речеваП

та ситуация.
• Осмисля ролите при устното и писменото общуване.
• Разграничава пряко от непряко общуване.

• Разграничава ударена от неударена
сричка.

• Открива несъответствия между изговор
ЗЗ

•
•
ЗЗ

•
•
•

П

•
•
•
•

11

III

П

•
•

12

20

IV

Беззвучният съгласен
с пред звучни съгласни в началото на
думата
Учебник – с. 18
УТ 1 – с. 10

и правопис на гласните звукове в ударена и неударена сричка.
Пише правилно буквите на гласните
звукове със и без ударение и в крайна
сричка на думата.
Открива звуковата промяна на звучни
съгласни пред беззвучни.
Пише правилно буквите на звучните
съгласни в края на думата и пред беззвучни.
Осмисля ролите при общуващите.
Разграничава пряко от непряко общуване.
Съставя кратки съобщения.
Създава текст на поздравителна картичка.
Съставя кратко описание на предмет.
Преразказва съдържанието на кратък
художествен повествователен текст.
Съчинява приказка по предложена словесна опора.
Озаглавява собствен текст.

• Открива звуковата промяна на беззвуч-

НЗ

ния съгласен с пред звучни съгласни в
началото на думата.
• Пише правилно беззвучния съгласен
с пред звучни съгласни в началото на
думата.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

Текущо и в края на урока.
• Образува изречения от дадени словосъчетания.
• Проверява правописа на гласни звукове в неударени Устна и писмена проверка.

•
•
•
•
•
•
•
•

срички, на звучния съгласен в края на думата или
пред беззвучен.
Открива в текст глаголи, съществителни и прилагателни имена и определя изучени граматически признаци.
Осмисля изразителната и изобразителната функция на
думите в текста и сравнява художествената изразност
на изобразителното изкуство и литературата.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез рубриката Словесни пейзажи.
Определя участниците в общуването, начините и
средствата на общуване в конкретна комуникативна
ситуация.
Създава писмен текст в съответствие с конкретна
комуникативна ситуация.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
природата.
Определя мястото на ударението в думите.
Прилага начини за правописна проверка на гласни
звукове с и без ударение и в крайна сричка на думата.

Тестово самооценяване със
Страничка за самопроверка.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 1“.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

• Прилага начини за правописна проверка на звучни Текущо и в края на урока.
съгласни в края на думата и пред беззвучни.

Устна и писмена проверка.

• Открива в скороговорки думи, при които има разли- Тестово самооценяване.
•
•
•
•
•
•

ка между изговора и правописа на звучните съгласни, и проверява правописа им.
Разграничава текстове на съобщение и на поздравителна картичка.
Открива липсваща информация в съобщението.
Съставя текст на поздравителна картичка, като определя адресата, комуникативното намерение и начина на общуване.
Припомня си как се прави описание на предмет.
Преразказва началото на художествен текст.
Съчинява приказка по дадено начало.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

• Сравнява изговора и правописа на беззвучния съ- Текущо и в края на урока.

гласен с пред беззвучни и пред звучни съгласни в Устна и писмена проверка.
началото на думата.
• Проверява правописа на беззвучния съгласен с пред
звучни съгласни в началото на думата.
• Открива в текст и отстранява грешки, свързани с
правописа на беззвучния съгласен с в началото на
думата.
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№

13

14

Учебна
седмица

IV

IV

Тема на урочната
единица
Беззвучният съгласен
с пред звучни съгласни в началото на
думата
Учебник – с. 19
УТ 1 – с. 11

СТ – Текстовете, които мога да създавам
УТ 3 – с. 6 – 7

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови
понятия

• Открива звуковата промяна на беззвуч-

ЗЗ

ния съгласен с пред звучни съгласни в
началото на думата.
• Пише правилно беззвучния съгласен
с пред звучни съгласни в началото на
думата.

• Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация.

ДВх

• Разграничава текстове на съобщение,
покана, поздравителна картичка.

• Разграничава описателен и повествователен текст.

15

V

16

V

17

V

18

V

19

20

22

VI

VI

Беззвучният съгласен т пред звучни
съгласни в средата на
думата
Учебник – с. 20
УТ 1 – с. 12
Беззвучният съгласен т пред звучни
съгласни в средата на
думата
Учебник – с. 21
УТ 1 – с. 13
СТ – Речева учтивост
Учебник – с. 88

• Озаглавява собствен текст.
• Открива звуковата промяна на беззвучНЗ

ЗЗ

• Уместно употребява езикови средства
ЗЗ

ЗЗ

Думи с група съгласни
Учебник – с. 22
УТ 1 – с. 14
Думи с група съгласни
Учебник – с. 23
УТ 1 – с. 15

ния съгласен т пред звучни съгласни в
средата на думата.
• Пише правилно беззвучния съгласен т
пред звучни съгласни в средата на думата.
• Открива звуковата промяна на беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в
средата на думата.
• Пише правилно беззвучния съгласен т
пред звучни съгласни в средата на думата.

според комуникативната ситуация.

• Прилага правила за речева учтивост

при изразяване на съгласие или несъгласие.
• Дава примери за речева учтивост при
общуване.
• Прилага правила за речева учтивост
при изразяване на съгласие или несъгласие.

• Открива несъответствия между изго- група
НЗ

вор и правопис на думи с група съ- съгласни
гласни.
• Проверява правописа на думи с група
съгласни.

• Открива несъответствия между изгоЗЗ

вор и правопис на думи с група съгласни.
• Проверява правописа на думи с група
съгласни.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Открива и обяснява звуковата промяна на без Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•

звучния съгласен с пред звучни съгласни в началото на думата.
Открива в текст и отстранява грешки, свързани с
правописа на беззвучния съгласен с в началото на
думата.
Проверява правописа на беззвучния съгласен с в началото на думата.
Участва в групова работа.
Решава учебни задачи в тестова форма, изискващи
прилагане на знания за създаваните във втори клас
текстове.
Прави писмено съчинение описание.

Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Тестово самооценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово оценяване.

• Сравнява изговора и правописа на беззвучния съгла- Текущо и в края на урока.
сен т пред звучни съгласни в средата на думата.

Устна и писмена проверка.

• Проверява правописа на беззвучния съгласен т Тестово самооценяване.
пред звучни съгласни в средата на думата.

• Открива в текст и отстранява грешки, свързани с пра•
•
•
•
•
•
•
•
•

вописа на беззвучния съгласен т в средата на думата.
Открива в текст и проверява правописа на думи, при
които беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в
средата на думата се чува като звучен.
Съставя словосъчетания с думи, при които има разлика между изговора и правописа на беззвучния съгласен
т пред звучни съгласни в средата на думата.
Участва в проектна дейност за проучване на българските сватбени обичаи.
Допълва подходящи думи и изрази за учтивост според комуникативната ситуация.
Анализира комуникативна ситуация и
актуализира правилата за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие.
Участва в групова работа.
Прилага правила за речева учтивост при диалогичното общуване.
Участва в комуникативни ситуации, свързани с изразяване на съгласие или несъгласие, като привежда
аргументи в подкрепа на мнението си.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Проектно ориентирано оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна проверка.
Взаимно оценяване.

• Сравнява изговора и правописа на думи с групи съ- Текущо и в края на урока.
гласни (-ст, -стн-, -стл– и др.).

• Открива в пословици думи, в които при изговор съ-

Устна и писмена проверка.

гласният т отпада от групата съгласни.

• Проверява правописа на думи, в които при изговор

съгласният т отпада от групата съгласни.
• Обяснява отпадането при изговор на съгласния т Текущо и в края на урока.
при образуване на умалителни от съществителни Устна и писмена проверка.
имена в м.р., които завършват на -ст.
• Открива в изречения думи, в които при изговор съгласният т отпада от групата съгласни.
• Прилага начини за проверка на правописа на думи, в които при изговор съгласният т отпада от групата съгласни.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

22

23

VII

VII

24

VII

25

VII

26

27

28

24

VIII

VIII

VIII

според комуникативната ситуация.

ЗЗ

VI

Звуков състав на
думата
Учебник – с. 24 – 25
УТ 1 – с. 16, с. 43 – 44
(работен лист „Знам
и мога 2“)

Корен на думата.
Сродни думи
Учебник – с. 26
УТ 1 – с. 17
СТ – Писане на съобщение
Учебник – с. 89
УТ 3 – с. 9 – 10

Представки. Образуване на нови думи
Учебник – с. 28
УТ 1 – с. 19
СТ – Писане на съобщение
УТ 3 – с. 10 – 11

• Дава примери за речева учтивост при
общуване.

• Прилага правила за речева учтивост
•
•

О

•
•

при изразяване на съгласие или несъгласие.
Пише правилно буквите на гласните
звукове в крайна сричка на думата.
Пише правилно звучни съгласни в средата и в края на думата пред беззвучни.
Пише правилно думи с група съгласни.
Пише правилно беззвучните съгласни с
и т пред звучни съгласни в началото и
в средата на думата.

• Разграничава корена като най-важна корен,
значеща част на думата.

НЗ

сродни

• Разпознава сродни думи по общия им думи
корен.

• Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация.

НЗ

ЗЗ
Корен на думата.
Сродни думи
Учебник – с. 27
УТ 1 – с. 18

Нови
понятия

• Уместно употребява езикови средства

СТ – Речева учтивост
УТ 3 – с. 8
21

Компетентности като очаквани резултати от обучението

ЗЗ

• Съставя кратки съобщения чрез елек-

тронни и неелектронни средства за общуване.
• Разграничава корена като най-важна
значеща част на думата.
• Разпознава сродни думи по общия им
корен.

• Разграничава представката и определя представка
НЗ

нейната роля, като словообразуваща
част на думата.

• Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация.

• Съставя кратки съобщения чрез елекЗЗ

тронни и неелектронни средства за общуване.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Анализира комуникативна ситуация и съставя диа- Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лог по нея, като използва думи и изрази за речева
учтивост.
Допълва в диалог пропуснати думи и изрази за учтивост.
Актуализира ситуации в ежедневното общуване,
при които прилагаме правила за речева учтивост.
Открива и отстранява в текст грешки в правописа на
беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни в
началото и в средата на думата.
Допълва пропуснати букви на съгласни звукове в
думи от кръстословица.
Прилага начини за правописна проверка на гласни
звукове в крайна сричка на думата.
Прилага начини за правописна проверка на звучните
съгласни в средата и в края на думата пред беззвучни.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
обществото и технологии и предприемачество чрез
работа по проект.
Сравнява думи с общ корен и открива разликата в
значенията им.
Подрежда в групи сродни думи и определя корена им.
Съставя групи сродни думи.
Участва в групова работа, свързана с актуализиране
на думи по даден корен.
Анализира речева ситуация, свързана с използване
на съобщение, и определя информацията, която съобщението трябва да съдържа.
Открива и отстранява смислови неясноти при непълни съобщения.
Обсъжда правила за графичното и пунктуационно
оформяне на съобщението.
Обсъжда правила при писане на електронно съобщение.

Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Проектно ориентирано оценяване.
Тестово самооценяване със
Страничка за самопроверка.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 2“.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

• Пише съобщение за предстоящ празник или съби- Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тие, като определя адресата и средствата на общуване.
Открива в текст сродни думи и определя корена им.
Сравнява групи думи, коренът на които е с различно
значение, но с еднакъв звуков и буквен състав.
Осмисля словообразувателните възможности и
словното богатство на българския език.
Сравнява думи с общ корен, но с различни представки.
Попълва таблица, като образува нови думи по даден
корен с помощта на представки.
Открива в текст думи, образувани с представки.
Определя информацията, която съдържа готово съобщение.
Открива и отстранява смислови неясноти при непълни електронни съобщения.
Пише кратки неелектронни и електронни съобщения
по дадена комуникативна ситуация.

Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Тестово самооценяване.
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№

29

30

Учебна
седмица
IX

IX

31

IX

32

IX

33

34

X

X

Тема на урочната
единица
Представки. Образуване на нови думи
Учебник – с. 29
УТ 1 – с. 20
Правопис на думи с
представки
Учебник – с. 30
УТ 1 – с. 21
СТ – Текст. Тема на
текста. Ключови думи
в текста
Учебник – с. 90 – 91

Урочна
единица

Строеж на думата
Учебник – с. 32 – 33
УТ 1 – с. 23, с. 45 – 46
(работен лист „Знам
и мога 3“)

Нови
понятия

• Разграничава представката като словоЗЗ

образуваща част на думата.

• Осмисля смислоразличителната роля
на представките в думите.

• Пише правилно думи с представки.
НЗ

• Прави връзка между заглавието и съдържанието на текста.

НЗ

НЗ
Проверка на правописа чрез сродни думи
Учебник – с. 31
УТ 1 – с. 22

Компетентности като очаквани резултати от обучението

• Определя темата на текста.

• Определя темата на текста и свързани- ключови
те с нея ключови думи.

думи

• Открива правописни особености на
НЗ

сродни думи.
• Прави правописна проверка чрез сродни думи.

• Разграничава корена като най-важна
значеща част на думата.

• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.

О

• Разпознава сродни думи по общия им
корен.

• Открива правописни особености на
сродни думи.

• Пише правилно думи с представки.
• Прави правописна проверка чрез срод35

36

37

26

X

XI

XI

СТ – Текст. Тема на
текста. Ключови думи
в текста
УТ 3 – с. 12
Лични местоимения
Учебник – с. 34
УТ 1 – с. 24

Учтива форма на
личното местоимение
Вие
Учебник – с. 35
УТ 1 – с. 25

ЗЗ

ни думи.
• Разглежда текста като свързани изречения по смисъл.
• Определя темата на текста и ключовите
думи, свързани с нея.

• Разпознава личното местоимение като лично
НЗ

част на речта, която замества имена на местоимение
лица и предмети.
• Образува форми на лични местоимения.

• Използва учтивата форма на личното
НЗ

местоимение за 2 л., мн. ч. в съответствие с конкретна комуникативна ситуация.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

Текущо и в края на урока.
• Открива в текст думи, образувани с представки.
• Съпоставя думи с еднакъв корен, но с различни Устна и писмена проверка.
представки, и съставя изречения с тях.

• Анализира думи, образувани с повече от една пред•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ставки.
Открива разликата между изговора и правописа на
представките, които завършват на звучен съгласен,
пред беззвучен съгласен.
Образува нови думи с помощта на представки, които
завършват на звучен съгласен.
Допълва в думи пропуснати представки.
Открива връзката между съдържанието на текста и
неговото заглавие.
Определя темата на текста, като отговаря на въпроса За какво се говори в текста?.
Преразказва текст, като променя разказвача, но запазва темата.
Открива в текста ключови думи и изрази.
Определя темата на текста с помощта на ключови
думи и изрази и предлага подходящо заглавие.
Проверява правописа на гласния звук в неударена сричка със сродни думи, в които гласният е под ударение.
Проверява правописа на звучния съгласен в края и
в средата на думата със сродни думи, в които след
съгласния има гласен звук.
Проверява със сродни думи правописа на гласните и
съгласните звукове в думите.
Допълва пропуснати представки в думи.
Открива в текст сродни думи и актуализира други
сродни думи със същия корен.
Участва в групова работа.
Сравнява художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство и литература чрез рубриката Словесни пейзажи.
Подрежда по смисъл изречения в текст.
Определя темата на текста и го озаглавява.
Открива ключовите думи в текста.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Тестово самооценяване със
Страничка за самопроверка.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 3“.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
• Открива в текст лични местоимения.
• Заменя в изречения съществителни имена с подхо- Устна и писмена проверка.
дящи форми на лични местоимения.

• Допълва в изречения пропуснати лични местоимения.
• Образува съобщителни изречения с форми на лични

местоимения и ги преобразува във въпросителни.
• Анализира комуникативна ситуация, свързана с Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
употреба на личното местоимение за 2 л., мн. ч.
• Открива в текст учтивата форма на личното местоимение за 2 л., мн. ч.
• Употребява правилно формите на личното местоимение за 2 л., мн. ч. в съответствие с комуникативната ситуация.
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№

38

Учебна
седмица

XI

Тема на урочната
единица
СТ – Преразказ на
нехудожествен текст
Учебник – с. 92 – 93

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови
понятия

• Извлича конкретна информация от нехудожествен текст.

НЗ

• Осъзнава необходимостта от тълко-

вния речник при изясняване значението
на непознатите думи.

• Преразказва устно достъпен нехудо- преразказ
жествен (научнопопулярен) текст.

39

40

41

42

XI

XII

XII

XII

НЗ

Правопис и употреба
на личните местоимения
Учебник – с. 36
УТ 1 – с. 26
Правопис и употреба
на личните местоимения
Учебник – с. 37
УТ 1 – с. 27 – 28
СТ – Преразказ на
нехудожествен текст
УТ 3 – с. 13

• Знае правописните особености на личНЗ

• Пише и употребява правилно формите
на личните местоимения.

ЗЗ

• Преразказва устно достъпен нехудоЗЗ

44

45

28

XIII

мощта на личните местоимения.

НЗ

XIII

XIII

жествен (научнопопулярен) текст.

• Разпознава глагола като част на речта.
• Определя лице и число на глагола с по-

Глагол. Лице и число
на глагола
Учебник – с. 38
УТ 1 – с. 29
43

ните местоимения аз, той и на учтивата
форма на личното местоимение за 2 л.,
мн. ч.
• Употребява правилно формите на личните местоимения.

Лице и число на
глагола
Учебник – с. 39
УТ 1 – с. 30

СТ – Подробен преразказ на приказка
Учебник – с. 94 – 95
УТ 3 – с. 14 – 15

• Определя лице и число на глагола.
ЗЗ

• Прави подробен писмен преразказ на
НЗ

кратък художествен повествователен
текст.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

Текущо и в края на урока.
• Сравнява художествен и нехудожествен текст.
• Определя информацията, която съдържа нехудо- Устна и писмена проверка.
жественият текст.

• Определя вида на текста – художествен или нехудо•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

жествен.
Работи с тълковен речник за изясняване
значението на непознати думи.
Съотнася илюстрации с основни моменти от текста.
Анализира чужд преразказ на нехудожествен текст
и открива смислови неточности в него.
Преразказва устно съдържанието на нехудожествен
текст с опора на илюстрации, примерен план, ключови думи и изрази от текста.
Открива в текст личните местоимения аз и той и
обяснява правописните им особености.
Открива и отстранява грешки в правописа на лични
местоимения.
Заменя в изречения словосъчетания с лични местоимения.
Допълва в изречения пропуснати лични местоимения.
Допълва в текст пропуснати лични местоимения.
Сравнява текст с излишни повторения на съществителни имена и редактиран текст чрез замяна на съществителните имена с лични местоимения.
Редактира текст, като заменя ненужните повторения с
подходящи форми на лични местоимения.
Съставя изречения с предложени лични местоимения.
Извлича конкретна информация от нехудожествен
текст, като си помага с въпроси към текста.
Съставя план на преразказа.
Прави устен преразказ на текста, като си помага с
плана и ключови думи и изрази от текста.
Употребява правилно лични местоимения и формите на личните местоимения за определяне лицето на
глаголите.
Допълва в изречение подходяща форма на глагола,
като се ориентира по формата на личното местоимение.
Открива глаголите в текст и определя лицето и числото им.
Участва в групова работа за съставяне на изречения, като употребяват различни глаголни форми.
Допълва в изречение подходяща форма на глагола, като
се ориентира по формата на личното местоимение.
Допълва към глаголи подходящи форми на лични
местоимения.
Открива глаголите в текст и определя лицето и числото им.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез Работилница за творчество.
Ориентира се в съдържанието на художествен текст.
Отговаря на въпроси към текста.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване със
Страничка за самопроверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Тестово самооценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна проверка.

29

№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови
понятия

• Прави подробен писмен преразказ на
46

47

48

49

50

51

52

XIII

XIV

XIV

XIV

XV

XV

XV

НЗ
Образуване на глаголи с представи
Учебник – с. 40
УТ 1 – с. 31

Изговор, правопис и
употреба на глаголите
Учебник – с. 41
УТ 1 – с. 32

кратък художествен повествователен
текст.

• Разграничава представката като словоНЗ

образуваща част на думата.
• Пише правилно глаголи с представки.

• Изговаря и пише правилно и употребява уместно глаголите и техните форми.

ЗЗ

СТ – Подробен преразказ на приказка
УТ 3 – с. 16

• Прави подробен писмен преразказ на

Спомагателен глагол
съм
Учебник – с. 42
УТ 1 – с. 33

• Разпознава думата съм като спомагате- спомагате-

Спомагателен глагол
съм
Учебник – с. 43
УТ 1 – с. 34 – 35
СТ – Преразказ на
басня
Учебник – с. 96 – 97
УТ 3 – с. 17 – 18

кратък художествен повествователен
текст.

НЗ

лен глагол и определя формите за лице лен глагол
и число с помощта на личните местои- съм
мения.

• Разпознава думата съм като спомагатеЗЗ

лен глагол и определя формите за лице
и число с помощта на личните местоимения.

• Прави подробен устен преразказ на
НЗ

кратък художествен повествователен
текст.

• Прави подробен писмен преразказ на
53

XV

НЗ

• Разпознава съществителното име като

Съществително име
Учебник – с. 44
УТ 1 – с. 36
54

30

XVI

кратък художествен повествователен
текст.

част на речта.

• Определя вид, род и число на същестЗЗ

вителното име.

• Изговаря и пише правилно съществителни имена.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Обсъжда основни правила за съставяне на подробен Текущо и в края на урока.
преразказ на приказка.

Устна и писмена проверка.

• Преразказва подробно кратка приказка с помощта на Взаимно оценяване.
•
•
•
•

примерен план и ключови думи и изрази от текста.
Текущо и в края на урока.
Открива в текст глаголи с представки.
Образува нови глаголи с помощта на представки и Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
съставя изречения с тях.
Допълва в глаголи пропуснати представки.
Участва в групова работа за образуване на глаголи
с представки.

• Открива и обяснява разликата между изговора и Текущо и в края на урока.
•
•
•
•

правописа на глаголите в 1л., ед. ч. и в 3л., мн. ч.,
при които ударението е на последната сричка.
Изговаря и пише правилно формите на глаголите за
първо лице, единствено и множествено число.
Открива и отстранява грешки в правописа на представки в глаголи.
Разбира значението на глаголите, образувани с
представки, и ги употребява уместно в речта си.
Подобрява собствения подробен преразказ на приказка, като отстранява смислови неточности и допуснати правописни и пунктуационни грешки.

Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Самооценяване.
Взаимно оценяване.

• Сравнява двойки изречения и открива разликата Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

между пълнозначните глаголи и съм като спомагателен глагол.
Разпознава и употребява правилно формите за лице
и число на спомагателния глагол съм.
Открива в текст формите на спомагателния глагол
съм и определя лицето и числото им.
Допълва в текст пропуснати форми на спомагателния глагол съм.
Участва в проект за проучване имената на известни
български спортисти.
Ориентира се в съдържанието на художествения текст.
Отговаря на въпроси към текста.
Съотнася илюстрации към моменти от развитието
на действието и примерния план.
Съотнася илюстрации към моменти от развитието на
действието, номерира ги и довършва изречения, като
използва думи и изрази от текста.
Открива подходяща пословица за изразяване на поуката от баснята.
Преразказва подробно басня с помощта на примерен план и ключови думи и изрази от текста.
Открива в текст съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.
Определя рода и числото на съществителни нарицателни имена.
Проверява със сродни думи правописа на умалителни съществителни имена.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
обществото, човекът и природата и изобразително
изкуство чрез Работилница за творчество.

Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Проектно ориентирано оценяване.
Тестово самооценяване със
Страничка за само-проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
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№

55

56

57

58

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

XVI

Образуване на съществителни имена с
представки
Учебник – с. 45
УТ 1 – с. 37

XVI

XVII

XVII

СТ – Преразказ на
басня
УТ 3 – с. 19
Образуване на съществителни имена с
представки
Учебник – с. 46
УТ 1 – с. 38

Изговор и правопис
на съществителните
имена
Учебник – с. 47
УТ 1 – с. 39 – 40

Урочна
единица

образуваща част на думата.

• Пише правилно съществителни имена с
НЗ

ЗЗ

образуваща част на думата.

• Пише правилно съществителни имена с
ЗЗ

ва уместно съществителни имена.

НЗ

• Редактира текст.

60

XVII

НЗ

32

• Редактира текст.
• Разпознава прилагателното име като

Прилагател – но име
Учебник – с. 48
УТ 2– с. 4

XVIII

представки.

• Изговаря и пише правилно и употребя-

НЗ

62

на баснята.

• Разграничава представката като слово-

XVII

ЗЗ

Образуване на прилагател – ни имена с
представки
Учебник – с. 49
УТ 2 – с. 5

представки.

• Работи по подробния писмен преразказ

59

XVIII

Нови
понятия

• Разграничава представката като слово-

СТ – Редактиране
Учебник – с. 98 – 99

61

Компетентности като очаквани резултати от обучението

част на речта.
• Определя рода и числото на прилагателното име и съгласува прилагателното и съществителното име по род и
число.
• Изговаря и пише правилно формите на
прилагателните имена.

• Разграничава представката като словоНЗ

образуваща част на думата.
• Пише правилно прилагателни имена с
представки.

редактиране

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Открива в текст съществителни собствени и съ- Текущо и в края на урока.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ществителни нарицателни имена, образувани с
представки.
Образува съществителни имена с представки по даден корен.
Открива в думи представките, при които има разлика между изговор и правопис.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
природата.
Подобрява собствения преразказ на басня, като отстранява смислови неточности и допуснати правописни и пунктуационни грешки.

Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Самооценяване.
Взаимно оценяване.
Открива в текст сродни думи и определя представки- Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
те, с които са образувани.
Осмисля смисловите разлики между сродни думи,
образувани с различни представки.
Открива в съществителни имена представките, при
които има разлика между изговор и правопис.
Допълва в съществителни имена пропуснати представки.
Редактира текст с грешки в правописа на съществи- Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
телните имена.
Допълва пропуснати букви на гласни и съгласни Тестово самооценяване със
Страничка за само-проверка.
звукове в думи.
Прилага начини за проверка на правописа на съществителните имена.
Открива правописни грешки в текст и ги отстраня- Текущо и в края на урока.
ва. Подобрява словореда на думите в изреченията от Устна и писмена проверка.
текста.
Открива ненужни повторения в текст и подобрява
текста, като заменя тези думи със синоними или с
лични местоимения.
Редактира текст чрез съкращаване или добавяне, за Текущо и в края на урока.
да стане речта по-точна и ясна.
Устна и писмена проверка.
Участва в проектна дейност.
Проектноориентирано оценяване.
Открива в текст прилагателните имена и определя Текущо и в края на урока.
рода и числото им.
Устна и писмена проверка.
Съгласува по род и число прилагателното и съществителното име.
Допълва пропуснати букви на гласни и съгласни
звукове в състава на прилагателни имена.
Прилага начини за проверка на правописа на прилагателните имена.
Работи с тълковен речник.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
обществото.

• Сравнява прилагателни имена с общ корен, но с раз- Текущо и в края на урока.

Устна и писмена проверка.
лични представки.
Образува
прилагателни
имена
с
представки
по
даден
•
корен.
• Открива в текст прилагателни имена с представки и
актуализира противоположни на тях, образувани с
друга представка.
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№
63

Учебна
седмица
XVIII

Тема на урочната
единица
СТ – Редактиране
УТ 3– с. 20 – 21

Урочна
единица

65

ЗЗ

• Познава частиците за образуване на степенува-

66

XIX

сравнителна и превъзходна степен на но прилагаприлагателни имена.
телно име

НЗ

XIX

XIX

Нови
понятия

• Редактира различни видове текст.

Степенуване на прилагателните имена
Учебник – с. 50
УТ 2 – с. 6
64

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Правопис на степенуваните прилагателни
имена
Учебник – с. 51
УТ 2 – с. 7

СТ – Съчинение
описание
Учебник – с. 100 –
101
УТ 3 – с. 22 – 23

• Пише правилно степенувани прилагателни имена.

НЗ

• Прави устно описание на наблюдаван
НЗ

предмет, животно, растение.

• Открива разликите между научнопопу- съчинение
лярно и художествено описание.

67

68

69

XIX

XX

XX

НЗ

Употреба на степенуваните прилагателни
имена
Учебник – с. 52
УТ 2 – с. 8
Правопис на прилагател – ните имена
с – нн –
Учебник – с. 53
УТ 2 – с. 9

34

XX

ван предмет, животно, растение.

• Употребява уместно степенувани прилагателни имена.

НЗ

• Пише правилно прилагателни имена,
които са с -нн- в ж.р., в ср.р. и в мн.ч.

НЗ

• Прави писмено описание на наблюда-

СТ – Съчинение
описание
УТ 3 – с. 24
70

• Прави писмено описание на наблюда-

ван предмет, животно, растение.

• Редактира свой текст.
ЗЗ

описание

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Редактира текст, като поправя допуснати правопис- Текущо и в края на урока.

•
•
•
•
•
•
•
•

ни грешки, променя местата на думите в изреченията, заменя едни думи с други, съкращава излишно
употребени думи или добавя нови думи към текста.
Сравнява съществителни имена по един и същ признак, като използва степенувани прилагателни имена.
Открива в текст степенувани прилагателни имена и
ги преобразува. Определя рода и числото на степенувани прилагателни имена.
Допълва в текст пропуснати степенувани прилагателни имена.
Участва в проектна дейност по проучване на олимпийските символи.
Междупредметни връзки с обучението по физическо възпитание и спорт.
Открива в текст степенувани прилагателни имена.
Сравнява степенувани прилагателни имена със сходни по звуков състав съществителни имена и открива
различията в смисъла и начина на писане (по-здрав
и поздрав, напр.).
Съставя изречения, като използва степенувани прилагателни имена.

Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Проектно ориентирано оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.

• Анализира научнопопулярни описания и открива Текущо и в края на урока.
описваните признаци на животни.

Устна проверка.

нителна информация.

не.

• Участва в проектна дейност по проучване на допъл- Проектноориентирано оценява• Сравнява художествено и научнопопулярно описа- Текущо и в края на урока.
ние.

• Обсъжда правила за създаване на съчинение описа-

Устна и писмена проверка.

ние.

• Пише съчинение описание на животно, като си по•
•
•
•

мага с примерен план и ключови думи и изрази.
Текущо и в края на урока.
Открива в текст степенувани прилагателни имена.
Допълва в изречения прилагателни имена, като ги Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.
степенува и съгласува със съществителните имена.
Участва в групова дейност.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
природата.

• Открива промяната във формите на прилагателните Текущо и в края на урока.
имена, които в м.р., ед.ч. завършват на -нен.

Устна и писмена проверка.

• Открива в текст прилагателни имена с -нн- и проме- Тестово самооценяване.
ня форми им за род и число.

• Редактира текст с неправилни форми на прилагател-

ни имена с -нн-.
• Прави поправка на съчинението си, като използва Текущо и в края на урока.
усвоените знания за начините на редактиране.
Устна и писмена проверка.
Самооценяване.
Взаимно оценяване.
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№

71

72

73

74

75

76

77

78

79

36

Учебна
седмица
XXI

XXI

XXI

Тема на урочната
единица
Правопис на прилагателните имена с – нн
– или – н –
Учебник – с. 54
УТ 2 – с. 10
Изговор, правопис и
употреба на прилагателните имена
Учебник – с. 55
УТ 2 – с. 11 – 12
СТ – Съчинение по
преживяна случка
Учебник – с. 102 – 103
УТ 3 – с. 25 – 26

XXI

XXII

XXII

XXII

Урочна
единица

Пряко и преносно
значение на думата
Учебник – с. 58
УТ 2 – с. 13

СТ – Съчинение по
преживяна случка
УТ 3 – с. 27

XXIII

Употреба на думите
в пряко и преносно
значение
Учебник – с. 59
УТ 2 – с. 14

XXIII

Синоними
Учебник – с. 60
УТ 2 – с. 15

Нови
понятия

• Пише правилно формите на прилагаЗЗ

телните имена с -нн- в ж.р., в ср.р. и в
мн.ч.

• Изговаря и пише правилно и употребява уместно

ЗЗ

• прилагателни имена.

• Съчинява устен текст по преживяна
НЗ

НЗ
Части на речта
Учебник – с. 56 – 57
УТ 2 – с. 35 – 36 (работен лист „Знам и
мога 4“)

Компетентности като очаквани резултати от обучението

случка.

• Определя основни моменти в прочетен

текст, разказващ преживяна случка.
• Съчинява писмен текст по преживяна
случка.

• Разпознава личното местоимение, гла-

О

гола, съществителното и прилагателното име като части на речта.
• Образува техни форми и ги употребява правилно и уместно в речта си. Разпознава думата съм като спомагателен
глагол.

• Определя прякото и преносното значе- пряко знание на думата в езиков контекст.

НЗ

чение
преносно
значение

• Съчинява писмен текст по преживяна
ЗЗ

случка.

• Редактира свой текст.
• Определя прякото и преносното значение на думата в езиков контекст.

• Употребява думи в пряко и преносно
НЗ

значение.

• Разпознава синонимите като близки по синоними
НЗ

значение думи.

• Разграничава синоними от сродни
думи.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Допълва в текст прилагателни имена с двойно -нн-, Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

като ги съгласува по род и число със съществителните имена, които поясняват.
Пише правилно прилагателни имена с -н- или двойно -нн-.
Открива в текст недоразумения, породени от неправилно поставена представка в думата.
Открива и отстранява недоразумения, породени от
неправилно степенуване на прилагателни имена.
Използва степените за сравнение при съпоставка на
предмети по даден признак.
Разглежда илюстрации и актуализира емоционално
наситени случки и събития от живота си.
Чете чужд текст по преживяна случка и определя основните моменти в него.
Обсъжда правила за създаване на съчинение по преживяна случка.
Пише съчинение по преживяна случка и озаглавява
собствения текст.
Открива в текст изучавани части на речта и определя граматическите им признаци.
Допълва в текст пропуснати форми на спомагателния глагол съм.
Пише правилно и употребява уместно глаголи, съществителни и прилагателни имена с представки.
Сравнява художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез рубриката Словесни пейзажи.
Сравнява в езиков контекст прякото и преносното
значение на думата.
Открива словосъчетания, в които думите са употребени в преносно значение, и съставя
изречения с тях.
Допълва думи в изречения, в които те се оказват
употребени преносно, и сравнява пряката и преносната им употреба.

Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване със
Страничка за само-проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Тестово самооценяване.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 4“.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

• Прави поправка на съчинението по отношение на съ- Текущо и в края на урока.
държанието, на езика, включително и на правописа.

•
•
•
•
•
•
•

Устна и писмена проверка.
Самооценяване.
Взаимно оценяване.
Открива в текст думи, употребени в преносно зна- Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
чение.
Сравнява два текста (с думи в пряко и с думи в пре- Взаимно оценяване.
носно значение) и открива изразителната функция Тестово самооценяване.
на преносната употреба на думите.
Образува изрази, като свързва думи с преносно значение.
Прави устно описание, като употребява думи в преносно значение.
Анализира комуникативна ситуация, в която са упо- Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
требени думи с еднакво или близко значение.
Подрежда думи в синонимни гнезда.
Използва синонимен речник за откриване на синоними.
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№

80

Учебна
седмица

XXIII

Тема на урочната
единица
СТ – Съчинение по
предложен литературен герой.
Учебник – с. 104 – 105
УТ 3 – с. 28 – 29

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови
понятия

• Съчинява устен текст по словесна опора (предложен литературен герой).

НЗ

• Съчинява писмен текст по словесна
опора (предложен литературен герой).

81

82

83

84

85

XXIII

XXIV

XXIV

XXIV

XXV

НЗ

Употреба на синонимите в речта
Учебник – с. 61
УТ 2 – с. 16

Думата и речниковото й значение
Учебник – с. 62 – 63
УТ 2 – с. 17, с. 37 – 38
(работен лист „Знам
и мога 5“)

СТ – Съчинение по
предложен литературен герой
УТ 3 – с. 30
Изречение. Съобщително и въпросително
изречение
Учебник – с. 64
УТ 2 – с. 18

• Разпознава синонимите като близки по
значение думи.

• Разграничава синоними от сродни
НЗ

38

XXV

дразнещи повторения.

• Употребява думи в пряко и преносно
значение.

• Използва синоними за избягване на
О

повторения в речта си.

• Подбира думи в съответствие с конкретен езиков контекст и комуникативна
ситуация.

• Редактира свой писмен текст по слоЗЗ

весна опора (предложен литературен
герой).

• Разпознава съобщително и въпросително изречение.

• Образува и преобразува съобщителни
ЗЗ

и въпросителни изречения.
• Употребява съобщителни и въпросителни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.

• Определя изречението, с което се изра- възкли-

Възклицателно изречение
Учебник – с. 65
УТ 2 – с. 19
86

думи.

• Използва синоними за избягване на

зяват чувства, като възклицателно.

цателно

• Оформя пунктуационно правилно края изречение
на възклицателни изречения.

НЗ

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Разглежда илюстрации и ги свързва с позната кни- Текущо и в края на урока.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

га. Посочва автора на книгата и назовава основните
герои в нея.
Разглежда илюстрация, в която основният герой е
поставен в нови, различни от описаните в книгата
условия. Участва в обсъждането на ситуацията и на
последствията от нея.
Коментира качествата на основния герой в книгата.
Обсъжда правила за създаване на съчинение по
предложен литературен герой.
Пише съчинение по предложен литературен герой,
като си помага с примерния план.
Избира подходящо заглавие на собствения текст.
Заменя в изречения думи с техни синоними.
Осмисля употребата на синоними във връзка с точността и изразителността на речевия изказ.
Анализира речева ситуация с употреба на жаргонни
думи и изрази и предлага синоними за тяхната замяна.
Редактира текст, като използва синоними за избягване на дразнещи повторения.
Участва в групова работа по съставяне на синонимни гнезда.
Открива в текст думи с преносна употреба.
Съставя словосъчетания, като употребява думи с
преносно значение.
Открива синоними и ги употребява в речта си.
Сравнява художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство и литература чрез рубриката Словесни пейзажи.

Устна проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване със
Страничка за само-проверка.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 5“.

• Прави поправка на съчинението по отношение на Текущо и в края на урока.

•
•
•
•
•
•
•
•

съдържанието, на езика, включително и на правопи- Устна и писмена проверка.
са.
Самооценяване.
Взаимно оценяване.
Открива в текст съобщителни и въпросителни изре- Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
чения.
Съставя съобщителни и въпросителни изречения по Проектно ориентирано оценяване.
нагледна опора.
Използва различни начини за образуване на въпросителни изречения.
Преобразува съобщителни и въпросителни изречения.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
природата и чрез проектната работа.
Анализира комуникативни ситуации, свързани с Текущо и в края на урока.
употреба на възклицателни изречения, изразяващи Устна и писмена проверка.
различни чувства.
Тестово самооценяване.
Открива в текст възклицателни изречения и определя чувствата, които те изразяват.
Съставя възклицателни изречения по дадена речева ситуация, като оформя пунктуационно правилно края им.

39

№

Учебна
седмица

87

XXV

88

XXV

89

XXVI

90

XXVI

91

XXVI

92

93

94

XXVII

XXVII

XXVII

Тема на урочната
единица
СТ – Съчинение по
дадена тема
Учебник – с. 106 –
107
УТ 3 – с. 31 – 32

Урочна
единица

Подбудително изречение
Учебник – с. 68
УТ 2 – с. 22
Употреба на подбудителни изречения
Учебник – с. 69
УТ 2 – с. 23
СТ – Писмен отговор
на поставен въпрос
Учебник – с. 108 –
109
УТ 3 – с. 34 – 35

НЗ

НЗ

ЗЗ

ЗЗ

ходящо заглавие.

• Съставя съчинение по зададената тема,
като се придържа към нея.

• Пише съчинение по зададената тема,
като се придържа към нея.

• Определя заглавието на текста.
• Употребява възклицателни изречения в
съответствие с комуникативната ситуация.

• Оформя пунктуационно правилно края

на възклицателни изречения.
• Употребява възклицателни изречения в
съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края
на възклицателни изречения.
• Редактира своето съчинение по дадена
тема, като употребява различните начини за подобряване на текста.

• Разграничава подбудителните изрече- подбуНЗ

ния за заповед, молба, съвет, забрана.
на подбудителни изречения.

• Употребява подбудителни изречения в
НЗ

съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края
на подбудителни изречения.

• Анализира и използва факти и идеи
НЗ

96

97
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XXVII

XXVIII

XXVIII

НЗ
Употреба на подбудителни изречения
Учебник – с. 70
УТ 2 – с. 24
Преобразуване на
възклицателни изречения
Учебник – с. 71
УТ 2 – с. 25

ЗЗ

НЗ

дително

• Оформя пунктуационно правилно края изречение

от нехудожествен (научнопопулярен)
текст, за да състави писмен отговор
• на поставен въпрос.

• Използва факти и идеи от нехудожест95

Нови
понятия

• Определя темата на текст и избира под-

НЗ
Употреба на възклицателни изречения
Учебник – с. 66
УТ 2 – с. 20
Употреба на възклицателни изречения
Учебник – с. 67
УТ 2 – с. 21
СТ – Съчинение по
дадена тема
УТ 3 – с. 33

Компетентности като очаквани резултати от обучението

вен (научнопопулярен) текст при съставяне на писмен отговор на поставен
въпрос.
• Употребява подбудителни изречения в
съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края
на подбудителни изречения.
• Преобразува възклицателни изречения.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

Текущо и в края на урока.
• Определя темата на чужд текст и го озаглавява.
• Обсъжда правила за създаване на съчинение по да- Устна проверка.
дена тема.

• Прави устно съчинение по дадена тема, като си по•
•
•
•
•
•
•
•

мага с примерен план.
Прави писмено съчинение по зададената тема, като
спазва правилата и си помага с примерен план.
Избира подходящо заглавие.
Открива в текст изразените с помощта на възклицателни изречения чувства.
Чете възклицателни изречения с подходяща интонация.
Съставя възклицателни изречения по нагледна опора.
Открива в текст възклицателни изречения и думите
в тях, които подсилват изразените чувства.
Съставя възклицателни изречения, като употребява
думи за подсилване на изразените чувства.
Прави поправка на съчинението по отношение на
съдържанието и на езика, включително правописа.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово
самооценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Самооценяване.
Взаимно оценяване.

• Анализира комуникативна ситуация и открива изре- Текущо и в края на урока.
чения, изразяващи заповед, молба, съвет, забрана.

• Открива в текст подбудителни изречения и обяснява

Устна и писмена проверка.

избора на пунктуационен знак в края им.

• Чете подбудителни изречения с подходяща интонация.
• Осмисля в практически план речевата употреба на Текущо и в края на урока.
подбудителни изречения.

• Образува подбудителни изречения по дадени преду-

Устна и писмена проверка.

предителни и забранителни знаци.

• Използва изрази за вежливост при образуване на
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подбудителни изречения.
Чете енциклопедичен научнопопулярен текст и открива в него факти и идеи за отговор на поставен въпрос.
Обсъжда правила за писмен отговор на поставен въпрос.
Участва в проектна дейност за проучване на защитени животни.
Междупредметни връзки с обучението по човекът и
природата и човекът и обществото.
Чете енциклопедичен научнопопулярен текст и отговаря на въпроси по съдържанието на текста.
Отговаря писмено на поставен въпрос, като извлича
информация от текста.
Образува подбудителни изречения по дадени речеви
ситуации и ги оформя пунктуационно правилно.
Разграничава подбудително изречение, което завършва с точка, от съобщително изречение.
Чете подбудителни изречения с подходяща интонация.
Преобразува възклицателни изречения така, че да
изразяват различни чувства.
Преобразува съобщително изречение във възклицателно, като използва думи за подсилване на изразените чувства.
Преобразува съобщително изречение във възклицателно с помощта на интонацията.

Текущо и в края на урока.
Устна проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
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№
98

99

100

Учебна
седмица
XXVIII

XXIX

XXIX

101

XXIX

102

XXIX

103

104

105

XXX

Тема на урочната
единица
СТ – Писмен отговор
на поставен въпрос
УТ 3 – с. 36
Преобразуване на
подбудителни изречения
Учебник – с. 72
УТ 2 – с. 26
Употреба на възклицателни и подбудителни изречения в
текст
Учебник – с. 73
УТ 2 – с. 27

СТ – Съставяне на
лично писмо
Учебник – с. 110, 111
УТ 3 – с. 37 – 38

Видове изречения по
цел на изказване
Учебник – с. 74 – 75
УТ 2 – с. 28, с. 39 – 40
(работен лист „Знам
и мога 6“)
Текст. Изречение
Учебник – с. 76
УТ 2 – с. 29

ЗЗ

42

XXXI

да подобри текста на писмения отговор
на поставен въпрос.

НЗ

• Употребява възклицателни и подбуди-

НЗ

телни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края
на възклицателни и подбудителни изречения.

• Съставя лично писмо.
НЗ

• Съставя лично писмо.
• Употребява различни по цел на изказ-

О

ване изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно различни изречения по цел на изказване.

• Определя темата на текста и ключовите
думи в него.

• Употребява различни по цел на изказ-

ЗЗ

ване изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Разпознава, разграничава и оформя
пунктуационно правилно видовете изречения по цел на изказване.
• Преобразува различни по цел на изказване изречения.
• Редактира съставеното лично писмо по
усвоените вече правила.

• Подбира и употребява думи в пряко и

Дума. Значение и
строеж на думата.
Учебник – с. 77
УТ 2 – с. 30
106

Нови
понятия

• Преобразува подбудителни изречения.

П

СТ – Съставяне на
лично писмо
УТ 3 – с. 39

Компетентности като очаквани резултати от обучението

• Използва начините за редактиране, за

НЗ

XXX

XXX

Урочна
единица

П

преносно значение и синоними в съответствие с конкретен езиков контекст и
комуникативна ситуация.
• Разграничава корена и представката
като части на думата.
• Разпознава сродни думи по общия им
корен и открива техни правописни особености.
• Прави проверка чрез сродни думи.

лично
писмо

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

• Редактира и усъвършенства писмения отговор на Текущо и в края на урока.

поставен въпрос по отношение на съдържанието, на Устна и писмена проверка.
езика, включително и на правописа.
Взаимно оценяване.
Самооценяване.
• Анализира комуникативна ситуация и образува раз- Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
лични подбудителни изречения.
Тестово самооценяване.
Преобразува
съобщително
изречение
в
подбудително
•
изречение така, че да изразява молба, заповед, съвет,
забрана, като използва изрази за вежливост.

• Осмисля в практически план уместната речева упо- Текущо и в края на урока.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

треба на възклицателни и подбудителни изречения.
Открива изразителната функция на възклицателните
и подбудителните изречения в художествената литература.
Образува възклицателни и подбудителни изречения
по дадена речева ситуация.
Междупредметни връзки с обучението по
човекът и природата.
Сравнява писма с различен адресат, подател, комуникативна цел, средство на общуване.
Обсъжда правила за съставяне на лично писмо в
хартиен и в електронен вариант.
Пише лично писмо, като избира сам адресата, темата и средството за общуване.
Открива в текст и определя видовете изречения по
цел на изказване.
Поставя пропуснати пунктуационни знаци в текста.
Анализира комуникативна ситуация, определя вида на
употребените изречения и ги преобразува.

Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.

Текущо и в края на урока.
Устна проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване със
Страничка за само-проверка.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 6“.
Определя темата на текст, ключовите думи и видове- Текущо и в края на урока.
те изречения в него.
Устна и писмена проверка.
Поставя пропуснати пунктуационни знаци в текст.
Преобразува изречения.
Образува различни по цел на изказване изречения
по дадена речева ситуация.
Подрежда по смисъл изреченията в текст.

• Редактира и усъвършенства личното писмо по от- Текущо и в края на урока.

ношение на съдържанието и на езика, включително Устна и писмена проверка.
правописа.
Взаимно оценяване.
Самооценяване.

• Открива в текст думи с преносно значение. Назова- Текущо и в края на урока.
ва синоними на думи от текста.

• Открива сродни думи и определя общия им корен.
• Открива и отстранява недоразумения в текст, поро-

Устна и писмена проверка.

дени от неправилна употреба на представки в думите.

• Допълва пропуснати представки в думи.
• Използва тълковен речник.
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№

107

Учебна
седмица

XXXI

Тема на урочната
единица
Думата като част на
речта
Учебник – с. 78
УТ 2 – с. 31

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

• Разпознава личното местоимение, глаП

•

108

XXXI

СТ – Текстовете,
които се научих да
създавам
Учебник – с. 112 –
113

П

•
•
•
•

109

XXXI

П

•

Звукове и букви
Учебник – с. 79
УТ 2 – с. 32
110

•
П

XXXII

• Употребява различни по цел на изказ-

Какво научихме в
трети клас
Учебник – с. 80 – 81
УТ 2 – с. 33 – 34, с. 41
– 42 (работен лист
„Знам и мога 7“)
111

•
О

XXXII

•
•

•
•
•
•
•
•

СТ – Текстовете,
които се научих да
създавам
УТ 3 – с. 40 – 41

•
•

112

XXXII

ДИзх

•
•

44

гола, съществителното и прилагателното име като части на речта. Образува и употребява в речта си правилно и
уместно техни форми.
Разпознава формите на спомагателен
глагол съм.
Определя темата на текста.
Преразказва устно достъпен нехудожествен текст.
Използва факти и идеи от нехудожествен
текст при отговор на поставен въпрос.
Пише съчинение по избор – по дадената
тема, като се придържа към нея съчинява
писмен текст по преживяна случка, прави
описание съставя лично писмо
Пише правилно буквите на гласните
звукове в крайна сричка на думата.
Пише правилно звучни съгласни в средата и в края на думата пред беззвучни.
Пише правилно думи с група съгласни.
Пише правилно беззвучните съгласни с
и т пред звучни съгласни в началото и
в средата на думата.
ване изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
Разпознава изучаваните части на речта, образува и употребява правилно и
уместно техни форми.
Употребява думи в пряко и преносно
значение и синоними в речта си.
Подбира думи в конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация.
Разграничава корена и представката
като части на думата.
Пише правилно гласните и съгласните
звукове в думите и думи с група съгласни.
Пише съчинение по избор.
Преразказва устно достъпен нехудожествен текст.
Използва факти и идеи от нехудожествен
текст при отговор на поставен въпрос.
Прави подробен писмен преразказ на
художествен текст.
Съчинява писмен текст по преживяна
случка и по предложен литературен герой.
Съставя лично писмо.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели

Забележки

Текущо и в края на урока.
• Допълва в текст пропуснати лични местоимения.
Устна и писмена проверка.
• Открива в текст глаголи, образувани с представки.
• Допълва в изречения прилагателни имена, като ги
степенува.

• Използва синонимен речник.
• Участва в игра Малкият редактор, за да приложи
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

усвоените начини за подобряване на текст.
Чете нехудожествен текст и определя темата и ключовите думи в него. Преразказва устно текста с опора върху примерен план.
Отговаря писмено на поставен въпрос, като използва факти и идеи от текста.
Пише по избор съчинение по дадена тема, съчинение по преживяване, съчинение описание или лично
писмо, като използва усвоените знания по създаване
на различни видове съчинения.
Прави препис на текст, като допълва пропуснати
букви на гласни и съгласни звукове в думите.
Прилага усвоените начини за проверка на правописа
на думите.
Открива думи в кръстословица и допълва пропуснати букви.
Редактира текст, като отстранява допуснати грешки
в правописа на думите.
Решава четивна загадка.
Допълва в текст пропуснати пунктуационни знаци и
определя вида на изреченията в него.
Допълва в изречения форми на спомагателния глагол съм. Използва учтивата форма на личното местоимение за 2 л., мн.ч.
Използва степенувани прилагателни имена.
Обяснява изговора и правописа на звуковете в думите
и прилага различни начини за правописна проверка.
Сравнява художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата.
Междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез рубриката Словесни пейзажи.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Взаимно оценяване.
Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.

Текущо и в края на урока.
Устна и писмена проверка.
Тестово самооценяване със
Страничка за само-проверка.
Тестово оценяване в работен
лист „Знам и мога 7“.

• Решава учебни задачи в тестова форма, изискващи Текущо и в края на урока.

прилагане на знания за създаваните в трети клас тек- Устна и писмена проверка.
Тестово оценяване.
стове – преразказ, съчинение, лично писмо.
• Пише по избор лично писмо, съобщение или съчинение.
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
НА УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В НАШЕТО
ОБЩУВАНЕ

В хода на беседата анализират речевата ситуация,
при която думата здравей е изписана на различни
езици и разпознават думата на български език. Изписват думите България и думите наименования на
родния град или село. Четат думите на Ян и изброяват езиците, за които са чували и тези, които изучават
в училище. С помощта на Ая учениците актуализират
знанията си за българския език и българската реч.
Във второто упражнение учениците откриват в
кръстословицата какви групи хора живеят в България
(българи, турци, роми, арменци и евреи) и отговарят на
въпросите. Акцентира се, че майчиният език се изучава
и ползва, за да се улесни общуването между хората в
отделните групи, но официалният език е българският.
В третото упражнение учениците откриват в художествен текст изразеното от автора емоционално-оценъчно отношение към българския език и българската реч. Те четат стихотворението Родна реч от
Иван Вазов и отговарят на въпроса: Защо поетът е
възпял българската реч?. Преписват в тетрадката си
думите, с които поетът е изразил богатството на българския език и любовта си към него.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
ЕЗИК И РЕЧ

Вид на урока: Преговорен урок
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за езика като средство
за общуване между хората
− − обогатяване на знанията за езика, свързани с общочовешките ценности и националната идентичност
− − усъвършенстване на уменията за общуване в мултикултурна среда.
Очаквани резултати:
• Осмисля ролята на езика в общуването и езиковото разнообразие в света.
• Разбира значението на българския език като
средство за общуване между различните етнически групи в България.
• Осъзнава изразителността и богатството на българския език.
Предложения за ефективен учебен процес:
Първото упражнение насочва вниманието на учениците към езика като средство за общуване между
хората по света и езиковото многообразие на планетата. Акцентира се върху факта, че хората живеят в различни страни и говорят на различни езици.
На учениците се дава възможност самостоятелно да
прочетат текста от първо упражнение, да разгледат
илюстрацията към него и да отговорят на въпросите.
(Кои от поздравите на децата разбираш?...)
Третокласниците четат и коментират написаното.
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Вид на урока: Преговорен урок
Цели на урока:
− − усъвършенстване на уменията на учениците да
говорят и четат правилно и изразително, да се изслушват и да пишат грамотно и четливо.

Очаквани резултати:
• Разграничава начини и средства за общуване.
• Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
• Уместно употребява езикови средства според комуникативната ситуация.
• Пише правилно гласните звукове в неударени
срички и звучните съгласни в края на думите.
• Познава правописните особености на думи с дж,
дз, йо, ьо, щ, ю и я.
• Пренася правилно многосрични думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
В урока се прави преговор на изучените начини
и езикови средства за устно и писмено общуване. С
помощта на схемата в учебника учениците си припомнят видовете реч (устна реч – говорене и слушане и писмена реч – четене и писане). В първото
упражнение е представена речева ситуация, в която
участниците от едно лятно училище споделят впечатленията си. Учениците разглеждат илюстрацията към
упражнението, четат репликите на децата и отговарят на въпросите: Каква е речта на участниците
в разговора – устна или писмена? В кои ситуации
децата са използвали писмена реч? Целта е учениците да се ориентират в комуникативната ситуация,
да посочат участниците и да определят начините и
средствата на общуване. Те откриват, че героите си
служат с различни по вид изречения, докато разказват, речта им е точна и изразителна. По време на лятното училище те са създали и табели за опазване на
природата. В единия случай речта им е била устна, а
в другия – писмена.
Второто упражнение изисква учениците да се
разпределят в две групи. Едната трябва да препоръча
на Ян да отиде на лятно училище на море, а другата
на планина. Целта на упражнението е учениците да
съставят кратки изречения и да аргументират предпочитанията си. Следва участие в групова работа за
съставяне на писмени текстове за предупредителни табели, свързани с опазване на природата. След
написването им учениците откриват и отстраняват
грешките, които са допуснали.
Третото упражнение изисква учениците да прочетат стихотворението на Кинка Константинова Лятото рисува и да отговарят на въпросите и беседват
върху изразителността на езика.
Преди да изпълнят четвъртото упражнение учениците прочитат какво им напомня Ая. Откриват и
поправят правописните грешки в дадената обява на
третокласниците. На учениците се дава възможност
да нарисуват своя най-красив спомен от ваканцията в
рубриката Работилница за творчество.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.

СТРОЕЖ НА ЕЗИКА

Вид на урока: Преговорен урок
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за езиковите единици
− − звук/буква, дума, изречение, текст
− − усъвършенстване на уменията за разпознаване на
езиковите единици.
Очаквани резултати:
Пише
правилно гласните и съгласните звукове в
•
думите.
• Разпознава глагола, съществителното и прилагателното име като части на речта.
• Определя вида, рода и числото на съществителното име и числото на глагола.
• Разграничава съобщително и въпросително изречение и употребява различни словоредни варианти.
• Озаглавява текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа е насочена към актуализиране на знанията за строежа на езика и затвърдяване на уменията на учениците да разграничават тесни и широки гласни, звучни и беззвучни съгласни;
да определят сричковата граница в думите и частите
за пренасяне; да откриват в текст глаголи, съществителни и прилагателни имена и да определят изучени
граматически признаци; да образуват и преобразуват
съобщителни и въпросителни изречения и да участват в проектна работа по създаване на текст за представяне на училището.
Първо упражнение дава възможност на учениците да открият и да прочетат седем скрити думи в
ребус (родина, изгреви, Родопи, обичам, честен,
Тунджа, дълбок). Отговорят на въпросите и изпълняват поставените им задачи.
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Във второ упражнение третокласниците четат
думи и откриват кои от тях са разделени на срички
и кои на части за пренасяне (и-ме, изрече-ние, е-зик,
бук-ви, чи-танка, о-би-чам, хи-микал, тетрад-ка,
моли-в). Тук целта е преговор на правилата за пренасяне, като се акцентира, че думите не само се разделят на срички, но и сама буква не се оставя на реда.
Трета задача насочва учениците да свързват думите по смисъл в изречения с цел да се образуват
пословици. Допълнителни задачи към това упражнение затвърдяват знанието, че изреченията представляват думи свързани по смисъл.
В четвърто упражнение трябва да се прочете стихотворението За кого какво е училището от П. Кокудева, да се посочи броя на изреченията в него, да
се отговори на въпроситеи да се изпълнят поставените задачи. Задаването и отговарянето на въпросите
може да се осъществи във вид на беседа на учителя с
учениците или във вид на игра, при която дете задава
въпрос на свой съученик и при правилен отговор изпитваният става питащ. Ролите се сменят до изчерпване на въпросите. Опитът показва, че вторият начин
в по-голяма степен активизира учениците и повишава качеството на извършената работа.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ ОТ 2. КЛАС

Вид на урока: Урок за входяща диагностика
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за словосъчетание,
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изречение и текст, за съобщително и въпросително изречение
− − усъвършенстване на уменията за правилно писане и уместна употреба на глаголи, съществителни
и прилагателни имена
− − усъвършенстване на уменията за определяне на
вида, рода и числото на съществителното име и
числото на глагола.
Очаквани резултати:
• Озаглавява текст.
• Разграничава словосъчетание и изречение, съобщително и въпросително изречение.
• Изговаря, пише правилно и употребява уместно
глаголи, съществителни и прилагателни имена.
• Определя вида, рода и числото на съществителното име и числото на глагола.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа е насочена към актуализиране на знанията и затвърдяване на уменията на учениците да образуват изречения от дадени словосъчетания; да проверяват правописа на гласните звукове
в неударени срички, на звучния съгласен в края на
думата или пред беззвучен; да откриват глаголи, съществителни и прилагателни имена в текст и да определят изучените граматически признаци; да осмислят
изразителната и изобразителната функция на думите
в текста и да сравняват художествената изразност на
изобразителното изкуство и литературата.
Първото упражнение насочва вниманието на учениците към образуване на изречения по дадени части
така, че да се получат стихове от различни стихотворения. За опора на учениците служат главните букви
за начало на изреченията и точката и въпросителната
в края им. Освен това еднаквите части са оцветени в
един и същ цвят: жълт за първото изречение.
Във второто упражнение учениците разглеждат
илюстрации с плодове и отговарят на въпроса: „В коя
кошница плодовете са есенни?“ След това преписват
наименованията на някои от тях (ягоди, ябълки, къпини, малини, кайсии, смокини), попълват пропуснатата
буква на гласния звук и отговарят на въпросите.
Трета задача изисква да се приложат усвоените умения за определяне на вярната липсваща буква
и да се напишат правилно думите. Има и творчески
елемент – учениците сами избират думата, с която да
съставят изречение.
Тестовата задача е с верен отговор а). Тези тестови задачи ще подготвят третокласниците за по-успешното изпълнение на изпитните тестове по български
език и литература.
Страницата за есента е първата от рубриката
Словесни пейзажи. Започва със стихотворението
Есен от Трайко Симеонов. Учениците изпълняват
поставените задачи, свързани с текста. След изпълнението им те разглеждат картина Владимир Димитров-Майстора и отговарят на въпросите. Сравняват
изразителността и изобразителността на двете твор-

би. Следва творческа задача – да нарисуват картина
или да напишат стихче за красотата на природата.
Следва работа в УТ №1:
– Страничка за самопроверка „Какво знам и
мога от втори клас“ – стр. 7
– Входяща диагностика с работен лист
„Знам и мога №1“ – стр. 41 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 214, Книга за учителя)

ЗВУКОВ СЪСТАВ НА ДУМАТА
УДАРЕНИЕ. ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ В
УДАРЕНИ И НЕУДАРЕНИ СРИЧКИ

Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа е насочена към актуализиране на знанията и уменията на учениците да определят мястото на ударението в думите и да правят
правописна проверка на гласни звукове със и без
ударение и в крайна сричка на думата.
В първото упражнение учениците четат стихотворението Вълшебница и преписват подчертаните
думи. Поставят ударението в тях. Припомня им се,
че ударението е малка наклонена надясно чертичка,
която се поставя над гласната в ударената сричка.
Във второто упражнение те преписват пословици, като добавят пропуснатата буква в думите: очите, лъжата, краката, разум, купуват, сърцето
Насочващите въпроси към упражнението подпомагат учениците да си припомнят начините за
проверка. Вниманието на учениците се насочва към
несъответствието между изговора и правописа на
гласните в неударени срички и им се обяснява, че
правописната проверка е необходима, за да не допускат грешки при писане на думи с неударени гласни.
Третото упражнение съдържа думи, при които
има разлика между изговора и правописа на гласните
звукове, когато са в крайна неударена сричка. Учениците трябва да попълнят пропуснатите букви, като
предложат думи за проверка и обяснят правописа на
думите: мъдър, тигър, сладък, хубав, бухал, малък,
хрупкав, динозавър, сантиметър.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ В КРАЯ
НА ДУМАТА И ПРЕД БЕЗЗВУЧНИ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за разграничаване на
ударени от неударени срички
− − развитие на уменията за откриване на несъответствие между изговора и правописа на неударени гласни
− − поставяне на ударение в думите.
Очаквани резултати:
• Разграничава ударена от неударена сричка.
• Пише правилно буквите на гласните звукове със
и без ударение и в крайна сричка на думата.
• Прави разлика между изговор и правопис на неударена гласна.
• Прилага начини за проверка на правописа на
гласни в неударени срички.
• Открива несъответствия между изговор и правопис на гласните звукове.
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Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за откриване на съмнителния съгласен в средата и в края на думата
− − затвърдяване на уменията за правописна проверка при обеззвучаване на съгласните
− − проверка на думи с непроверяем правопис в правописния речник и запомняне на тези думи.
Очаквани резултати:
• Открива звуковата промяна на звучни съгласни
пред беззвучни.
• Пише правилно буквите на звучните съгласни в
края на думата и пред беззвучни.
Предложения за ефективен учебен процес:
Тази тема повтаря вече изученото за правописа
на съгласните във втори клас, но методическата работа е различна. Стремежът е прилагането на начините за правописна проверка на звучните съгласни в
края на думата и пред беззвучни да се автоматизира
и да стане съпътстваща дейност при създаване на
текстове от самите учениците. Затова ориентацията
в урока е към работа с кратки текстове от различни
речеви типове, които децата познават и харесват.
В първо упражнение това е гатанка от Ели Томинска, в която са пропуснати буквите на съгласни звукове:
Морковчета аз обичам, из гората бързо тичам.
Здрав е моят сив кожух и красив съм, дългоух.
Учениците отгатват гатанката и правилно я преписват. След това си припомнят правилото за проверка правописа на звучните съгласни в края на думата
или пред беззвучен съгласен. Разглеждат примерите
и обясняват как е направена проверката в думите гълъб и жабка.
Във второ упражнение са включени скоропоговорки, които съдържат думи, при които има разлика
между изговора и правописа. Третокласниците казват бързо скоропоговорките, откриват думите с правописни особености и намират във всяка скоропоговорка думата за проверка.
В трето упражнение учениците прочитат текста
и преписват всички думи, в които има разлика между
изговора и правописа и срещу всяка дума написват
дума за проверка.
Може да се предложи на учениците да напишат
кратък текст за свое подобно преживяване и да го прочетат на своите съученици. Целта е да се автоматизират уменията за правилно писане на съгласните и да
се изграждат навици за грамотно писмено общуване.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
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БЕЗЗВУЧНИЯТ СЪГЛАСЕН С ПРЕД
ЗВУЧНИ В НАЧАЛОТО НА ДУМАТА

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за писане на думи с беззвучния съгласен с пред звучни в началото на думата.
Очаквани резултати:
• Пише правилно беззвучния съгласен с пред звучни в началото на думата.
• Прилага начини за проверка на правописа на беззвучния съгласен с пред звучни в началото на думата.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа е реализирана в следната
последователност:
− − сравняване изговора и правописа на беззвучния
съгласен с пред беззвучни и пред звучни съгласни в началото на думата
− − проверяване правописа на беззвучния съгласен с
пред звучни съгласни в началото на думата
− − откриване в текст и отстраняване грешки, свързани с правописа на беззвучния съгласен с в началото на думата.
В първото упражнение са предложени двойки думи:
спор
стелка
спирка
сбор
сделка
сбирка
Учениците определят какви са първите две съгласни – звучни или беззвучни и отговорят на въпросите. След това се запознават с правилото, разглеждат примерите: сбор и сграда и обясняват как се
изговарят тези думи, как се проверяват и как трябва
да се напишат.
Във второто упражнение са предложени изречения,
в които трябва да се попълнят думите: сбъдна, сбогува,
сборник и сгуша, за да се упражни новото знание.

В третото упражнение учениците откриват допуснатите грешки в думите, които съдържат новата
звукова особеност: сграбчи, сгуша, сготви. Предлагат начини за проверка и преписват правилно и красиво текста в тетрадките си.
Формирането на умения за правилно писане на
беззвучният съгласен с в началото на думата пред
звучен съгласен продължава и в следващите уроци с
подобен характер, така също и при създаване на различните видове текст през цялата учебна година.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
БЕЗЗВУЧНИЯТ СЪГЛАСЕН С ПРЕД
ЗВУЧНИ В НАЧАЛОТО НА ДУМАТА

върдяване на уменията на учениците да откриват и
обясняват звуковата промяна на беззвучния съгласен
с пред звучни съгласни в началото на думата; да откриват в текст и отстраняват грешки, свързани с правописа на беззвучния съгласен с в началото на думата;
да проверяват правописа на беззвучния съгласен с в
началото на думата и да участват в групова работа.
В първото упражнение учениците четат изреченията. Целта е да открият при кои от подчертаните думи
има разлика между изговор и правопис на беззвучния
съгласен с и да предложат начини за проверка.
Във второто упражнение учениците прочитат текста, откриват сгрешените думи и ги преписват правилно в тетрадката.
Третото упражнение има за цел да упражни учениците при писането на най-употребяваните думи,
които съдържат звуковата промяна на беззвучния
съгласен с:
сбъдна се
сгреших
сбогом
сграда
сбърках
сготвихме
сглобявам
здрач
С две от думите учениците съставят изречения.
Следва групова работа, при която учениците
измислят и предлагат свои рецепти за сдобряване.
Целта на това упражнение е не само развитие на речевите умения, но и на уменията за културно поведение и вежливи обноски.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
БЕЗЗВУЧНИЯТ СЪГЛАСЕН Т ПРЕД
ЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ В СРЕДАТА
НА ДУМАТА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на нови
знания
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за правописа на думи
с беззвучния съгласен с пред звучни в началото
на думата
− − затвърдяване на уменията за писане на думи с
беззвучния съгласен с пред звучни в началото на
думата.
Очаквани резултати:
• Пише правилно беззвучния съгласен с пред звучни в началото на думата.
• Прилага начини за проверка на беззвучния съгласен с пред звучни в началото на думата.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е насочена към зат-
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Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за правописа на думи
с беззвучния съгласен т пред звучни в средата
на думата
− − формиране на уменията за писане на думи с без
звучния съгласен т пред звучни в средата на
думата.
Очаквани резултати:
• Пише правилно беззвучния съгласен т пред
звучни съгласни в средата на думата.
• Прилага начини за проверка на беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в средата на думата.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − сравняване на изговора и правописа на беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в средата
на думата
− − проверяване на правописа на беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в средата на думата
− − откриване в текст и отстраняване на грешки,
свързани с правописа на беззвучния съгласен т в
средата на думата.
В първо упражнение учениците четат думи и отговарят на въпроси. Обръща се внимание на мястото
на беззвучния съгласен т и се коментира звуковата
му промяна. (Какъв е звукът след беззвучния съгласен т в думите – звучен или беззвучен? Как са написани думите – с т или с д?)
Следва запознаване с правилото за изговора и
правописа на беззвучния т пред звучни в средата
на думата.
Учениците откриват несъответствието между изговора и правописа и начина за проверка в думата
сватба.
Изговор Проверка
Правопис
свадба
сватове
сватба
Задачата във второ упражнение е да се попълнят
пропуснатите думи: сватба, отбива, отгатни, отдели, отговор, за да довършат смислово изреченията
и после ги преписват в тетрадката.
При трето упражнение учениците откриват грешки в текста на Ваньо, а след това го преписват вярно
и красиво в тетрадките си.
Любимият ми отбор победи във футболното
първенство. Победният гол бе отбелязан в последната минута. Вратарят не успя да отбие топката. Публиката отговори с бурни викове.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
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БЕЗЗВУЧНИЯТ СЪГЛАСЕН Т ПРЕД
ЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ В СРЕДАТА
НА ДУМАТА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за правописа на думи
с беззвучния съгласен т пред звучни в средата
на думата
− − затвърдяване на уменията за писане на думи с
беззвучния съгласен т пред звучни в средата на
думата.
Очаквани резултати:
• Пише правилно беззвучния съгласен т пред
звучни съгласни в средата на думата.
• Прилага начини за проверка на беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в средата на думата.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа в урока е затвърдяването на уменията на учениците да откриват в
текст и да проверяват правописа на думи, при които
беззвучния съгласен т пред звучни съгласни в средата
на думата се чува като звучен, да съставят словосъчетания с думи, при които има разлика между изговора
и правописа на беззвучния съгласен т пред звучни
съгласни в средата на думата и да участват в проектна
дейност за проучване на българските сватбени обичаи.
В първо упражнение учениците прочитат текста,
откриват думите, в които беззвучният съгласен т в
средата на думата се произнася и се чува като звучен,
преписват тези думи в тетрадките си и пишат думи за
проверка.
Във второ упражнение учениците проследяват
стрелките в плетеницата от думи, свързват думите в
словосъчетания и ги преписват в тетрадките като до-

пълват липсващите букви в думите (сватбен, сватбена, сватбено, сватбени).
По този начин учениците упражняват усвоеното
знание за правописа на беззвучния съгласен т.
Следва участие на учениците в проектна дейност, при която те правят проучване, събират материали и създават албум за българска сватба в
наши дни. Показват какви са сватбеното облекло,
сватбените принадлежности, сватбената обстановка
и сватбените покани.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
ДУМИ С ГРУПА СЪГЛАСНИ

− − въвеждане на новото понятие група съгласни
− − сравняване на изговора и правописа на думи с
групи съгласни (-ст, -стн-, -стл– и др.)

− − откриване в пословици на думи, в които при изговор съгласният т отпада от групата съгласни

− − проверяване правописа на думи в които при из-

говор съгласният т отпада от групата съгласни.
В първо упражнение учениците прочитат думите
и откриват кой от съгласните звукове в групите -ст,
-стн-, -стл – често не се произнася при изговор.
След това се запознават с правилото, отнасящо
се до изговора и правописа на думи с група съгласни.
Третокласниците коментират изговора и правописа на думите щастлив и пианист. По този начин
те се научават как да правят правописната проверка
на думи с група съгласни.
Във второ упражнение учениците прилагат знанията, получени от правилото, като четат пословиците, откриват думите с група съгласни, преписват
ги и срещу всяка дума пишат думата за проверка.
Трето упражнение включва прочит на стихотворението за Крилатата буква Т.
Целта на прочита е по забавен и непринуден начин отново да се припомни правилото за правописната проверка на думи с група съгласни.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
ДУМИ С ГРУПА СЪГЛАСНИ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за разграничаване на групата съгласни в някои думи
− − формиране на умения за откриване на несъответствия между изговора и правописа на думи с група съгласни
− − формиране на умения за правописна проверка на
думи с група съгласни.
Очаквани резултати:
• Разграничава думи с група съгласни.
• Открива несъответствия между изговора и правописа на думи с група съгласни.
• Пише правилно думи с група съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:

Вид на урока: Урок за затвърдяване на
знанията
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Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за разграничаване на
групата съгласни в някои думи
− − затвърдяване на уменията за откриване на несъответствия между изговора и правописа на думи с
група съгласни
− − формиране на умения за правописна проверка на
думи с група съгласни.
Очаквани резултати:
• Разграничава думи с група съгласни.
• Открива несъответствия между изговора и правописа на думи с група съгласни.
• Пише правилно думи с група съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да откриват и да обясняват отпадането при изговор на съгласния т при
образуване на умалителни от съществителни имена
в м.р., които завършват на -ст.; да откриват в изречения думи, в които при изговор съгласният т отпада от групата съгласни и да проверяват правописа на
думи, в които при изговор съгласният т отпада от
групата съгласни.
В първо упражнение задачата е учениците да образуват умалителни съществителни и да ги напишат
в тетрадките си. Те трябва да изговорят думите, за
да открият кой звук от групата съгласни най-често
отпада при изговора на умалителните съществителни
(мостче, листче, храстче, кръстче).
Във второ упражнение третокласниците прочитат изреченията и ги преписват в тетрадките си, като
допълват пропуснатата буква, която при изговор на
думата отпада.
Петьо е щастлив, защото има велосипед.
Косът е сладка, но пакостлива птичка.
Трето упражнение насочва вниманието на учениците към откриването на думи с група съгласни,
в които при изговор -т- може да отпадне. След като
ги открият те ги преписват в тетрадките си и пишат
думи за проверка срещу всяка от тях.
радостна – радостен
щастлива – щастие
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
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ЗВУКОВ СЪСТАВ НА ДУМАТА

Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за разграничаване на
ударена от неударена сричка
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на
буквите на гласните звукове със и без ударение и
в крайна сричка на думите
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на
беззвучните с и т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата
− − затвърдяване на уменията за правописна проверка на гласни в неударени срички и на съгласни
звукове в средата на думата
− − затвърдяване на уменията за откриване на несъответствия между изговор и правопис на гласни и
съгласни звукове.
Очаквани резултати:
• Разграничава ударена от неударена сричка.
• Прави разлика между изговор и правопис на неударена гласна.
• Пише правилно буквите на гласните звукове в
ударена и неударена сричка на думата и в крайна
сричка на думата.
• Прави разлика между изговор и правопис на неударена гласна.
• Пише правилно беззвучните с и т пред звучни
съгласни в началото и в средата на думата.
• Открива несъответствия между изговор и правопис на гласни и съгласни звукове.
• Прилага начини за проверка на правописа на
гласни в неударени срички и на съгласни звукове
в средата на думата.
Предложения за ефективен учебен процес:

В този обобщителен урок учениците затвърдяват
знанията и уменията си за звуковия състав на думите,
като откриват и отстраняват в текст грешки в правописа на беззвучните съгласни с и т пред звучни
съгласни в началото и в средата на думата. Допълват пропуснати букви на съгласни звукове в думи от
кръстословица, прилагат начини за правописна проверка на гласни звукове в крайна сричка на думата и
начини за правописна проверка на звучните съгласни
в средата и в края на думата пред беззвучни. Урокът
дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки с обучението по технологии и предприемачество чрез работа по проект.
В първото упражнение учениците откриват
правописните грешки в стихотворението на Верка.
Преписват правилно сгрешените думи в тетрадката
и обяснят правописа им (честно, сблъсках, сборът,
сгрешен, листчето, отговорът, друг, труд, сгънеш, сделка)
Във второто упражнение учениците откриват
пропуснатите букви в кръстословицата и разбират
по ключовата дума,че Ян иска да стане спортист.
След това написват правилно думите от кръстословицата (спор, гол, футбол, отбор) в тетрадката си и
с някои от тях съставят изречения.
В третото упражнение третокласниците преписват изреченията в тетрадката и допълват пропуснатите думи: литър, чехъл, пясък, нокът, като променят числото им.
В четвъртото упражнение изреченията се преписват, като в тях се допълват пропуснатите думи:
коситба, сеитба, гонитба, беритба.
В петото упражнение третокласниците преписват текста в тетрадките си, като допълват пропуснатите букви. Те трябва устно да си проверяват всяка
дума с правописна особеност, за да не я сгрешат при
писане (беритба, тежкия, труд, почивка, сгрее,
събират, сеитба, сладки, приказки, сбирки).
Следва тестовата задача с верен отговор б.
В края на урока на учениците се поставя задача
да направят проучване в интернет или да питат техни близки какви стопански дейности са нужни, за
да е богата нашата трапеза. Отбелязват по месеци и
създават селскостопански календар.
Следва работа в УТ №1:
– Страничка за самопроверка „Звуков състав на думата“ – стр. 16
– Междинна диагностика с работен лист
„Знам и мога №2“ – стр. 43 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 215, Книга за учителя)

СТРОЕЖ НА ДУМАТА
КОРЕН НА ДУМАТА. СРОДНИ ДУМИ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за разграничаване на корена в думата
− − формиране на умения за разпознаване на сродни
думи по общия им корен
− − формиране на умения за откриване на правописни особености на сродни думи
− − формиране наумения за правописна проверка
чрез сродни думи.
Очаквани резултати:
• Разграничава корена като най-важна значеща
част на думата.
• Разпознава сродни думи по общия им корен.
• Открива правописни особености на сродни думи.
• Прави правописна проверка чрез сродни думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − сравняване на думи с общ корен и откриване на
разликата в значенията им
− − въвеждане на новите понятия корен и сродни думи
− − подреждане в групи сродни думи и определяне на
корена им
− − съставяне на групи сродни думи
− − участие в групова работа, свързана с образуване
на думи по даден корен.
В първото упражнение учениците сравняват думите във всяка колона, откриват общата им част и
обясняват значението ѝ (сол, солница, соля, солен;
захар, захарница, захарен, захаросан).
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Следва въвеждане на новите понятия корен и
сродни думи, като коментират даденото правило и
съответния пример в него.
корен на думата – сладко, сладкиш, сладкар
Във второто упражнение учениците разграничават и преписват в две колони сродните думи:
летя
гост
летище
гостилничар
излетя
гостува
прелетя
гостенка
отлетя
гостилница
В третото упражнение е представена речева ситуация, при която пътници разговарят помежду си. Учениците разглеждат илюстрацията, четат репликите им и
откриват сродните думи в речта им. Преписват ги в тетрадката и дописват още сродни думи със същия корен.
Следващата задача изисква работа по групи, като
всяка група написва сродни думи на предложената
за групата дума. Тази задача може да има и състезателен характер – Коя група ще напише най-много
сродни думи за определено време?
Първа група: здрав
Втора група: млад
Трета група: жив
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.
КОРЕН НА ДУМАТА. СРОДНИ ДУМИ

корена в думата

− − затвърдяване на уменията за разпознаване на
сродни думи по общия им корен

− − затвърдяване на уменията за откриване на правописни особености на сродни думи

− − затвърдяване на уменията за правописна провер-

ка чрез сродни думи.
Очаквани резултати:
• Разграничава корена като най-важна значеща
част на думата.
• Разпознава сродни думи по общия им корен.
• Открива правописни особености на сродни думи.
• Прави правописна проверка чрез сродни думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да откриват в текст
сродни думи и да определят корена им, да сравняват
групи думи, коренът на които е с различно значение,
но с еднакъв звуков и буквен състав и да осмислят
словообразувателните възможности и словното богатство на българския език.
В първото упражнение учениците трябва да прочетат стихотворението Родина, да препишат подчертаните думи и да оградят в тях корена.
Във второто упражнение третокласниците овладяват умението да извличат информация от схема.
Откриват коя дума от коя е образувана и съставят
изречение с една от думите.
На учениците се припомня, че:
Сродните думи се образуват една от друга. С
тях езикът ни става по-богат (прав, изправен, поправен, направен, правило, правилник, правопис).
В третото упражнение учениците откриват в колоните думите, които не са сродни на останалите.
Преписват ги и намират техни сродни думи (награден, нос, синовен). С това упражнение учениците
прилагат знанието си, че коренът свързва сродните
думи по значение.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа на учениците.

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за разграничаване на
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ПРЕДСТАВКИ. ОБРАЗУВАНЕ НА
НОВИ ДУМИ

запис, подпис, надпис, препис
Във второто упражнение учениците образуват
думи с частите на пъзела и ги написват в тетрадките
(сговор, отговор, заговор, разговор; изход, разход).
Ая представя най-често използваните представки в българския език (на-, за-, до-, пре-, из-, раз-,
над-, под-, пред-). Това ще помогне на учениците да
изпълнят третото упражнение. В него те четат стиховете на Леда Милева, откриват и преписват думите с
представки. След това трябва да ги подчертаят (започна, прехвърча, усети, заспива, уморена, отгледа,
усети, разпукнат, прегръща, приказката).
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ПРЕДСТАВКИ. ОБРАЗУВАНЕ
НА НОВИ ДУМИ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за разграничаване на представките в думите
− − формиране на умения за правилно писане на думи
с представки
− − формиране на умения за правописна проверка на
представките в думите.
Очаквани резултати:
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Пише правилно думи с представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − откриване в текст на думи, образувани с представки
− − въвеждане на новото понятие представка
− − съпоставяне на думи с еднакъв корен, но с различни представки
− − анализиране на думи, образувани с повече от
една представки.
В първото упражнение учениците разглеждат изображенията и прочитат изреченията под тях. Откриват сродните думи и ги написват в колона в тетрадката, като подчертават тази част, която е пред корена.
Следва въвеждане на новото понятие представка.
Тази част от думата, която се намира пред
корена, се нарича представка. С представките се
образуват нови думи.
Учениците разглеждат дадените думи, посочват
общия им корен и различните представки в тях:

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за разграничаване на
представките в думите
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на
думи с представки
− − затвърдяване на уменията за правописна проверка на представките в думите.
Очаквани резултати:
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Пише правилно думи с представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
Затвърдяване на уменията на учениците да от-

57

криват в текст думи, образувани с представки, да съпоставят думи с еднакъв корен, но с различни представки, да съставят изречения с тях, да анализират
думи, образувани с повече от една представка.
В първото упражнение учениците прочитат текста, откриват и преписват в тетрадката думите с
представки (скръцна, разигра се, размята, погълна,
отвлече, изхаби, насече, ухапа, изяде). С помощта на
Ян вниманието на учениците се насочва към откриване на всичките 9 думи с представки.
Във второто упражнение учениците преписват изреченията и допълват думите с подходящи представки
от предложените. Обръщаме внимание на смисловото
различие, което дават различните представки.
В третото упражнение третокласниците разглеждат табелите и откриват кое е объркано в тях. След
това ги написват правилно, като допълват подходящите представки в думите.
В четвъртото упражнение трябва да се открият
колко и кои са представките във всяка дума. Така
учениците разбират големите възможности, които ни
дават представките в словообразуването.
поразговорили се
изпокарали се
наприказвали се
заподскачали
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ПРАВОПИС НА ДУМИ С ПРЕДСТАВКИ

думи с представки

− − затвърдяване на уменията за правописна провер-

ка на представките в думите.
Очаквани резултати:
• Пише правилно думи с представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − откриване на разликата между изговора и правописа на представките, които завършват на звучен
съгласен, пред беззвучен съгласен
− − образуване на нови думи с помощта на представки, които завършват на звучен съгласен
− − допълване на пропуснати представки в думите.
В първо упражнение учениците прочитат двойките думи, откриват на какъв звук завършват представките, в кои думи има разлика между изговор и
правопис и защо.
Във второто упражнение трябва да се образуват
нови думи с представките от- и с- . Задачата е от новообразуваните думи да се открият и препишат само
тези, при които има разлика между изговор и правопис на представките.
Вниманието на учениците се насочва към правилото Представките винаги се пишат по един и
същи начин независимо от това как се изговарят и
чуват. Винаги се пишат със з и д.
из- подбез- предраз- надпрез- задВ третото упражнение учениците преписват
стихчето, като попълват пропуснатите представки
из-, о-, с-, у- в думите.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на
58

ПРОВЕРКА НА ПРАВОПИСА ЧРЕЗ
СРОДНИ ДУМИ

съгласен в края и в средата на думата, като се включва и новото понятие сродни думи.
Предлагат се и други думи за проверка на прилагателното име млад. Това са формите му за ж.р., ср.р
и за мн.ч. – млада, младо, млади. Други възможни
варианти за проверка на съществителното име книжка са: книжа и книжар.
Във второ упражнение учениците откриват срещу подчертаните думи подходящите за проверка
сродни думи и съставят изречения с някоя от групите
думи жабка и здрав.
жабка – жабешки, жабче, жабурняк
здрав – здравец, Здравко, оздравя, поздрав, здраве
В трето упражнение учениците преписват текст
и правят проверка на подчертаните думи с подходящи сродни думи. Откриват кои думи са образувани
с представки и при коя има разлика между изговора
и правописа ѝ. Упражняват усвоените нови знания.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правописна проверка чрез сродни думи.
Очаквани резултати:
• Открива правописните особености в думите.
• Прилага начини за проверка на правописа чрез
сродни думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − проверяване на правописа на гласния звук в неударена сричка със сродни думи, в които гласният
е под ударение
− − проверяване на правописа на звучния съгласен
в края и в средата на думата със сродни думи, в
които след съгласния има гласен звук.
В началото на урока се акцентира върху правилото, че правописът на гласния звук в неударена сричка може да се провери, като се използват
сродни думи, в които гласният да е под ударение.
Разглеждат се примери, при които думите пътека и
пътечка са проверени с думите: път, пътник, пътнически. Съблюдава се методическото правило, че за
да проверим правописа са ни необходими поне три
подходящи сродни думи.
В първото упражнение учениците откриват тези
сродни думи, с които се проверява правописа на думите вода и дърво и съставят с тях изречения.
вода – воднист, воденица, воден, воденичар
дърво – дървесина, дървен, дърводелец, дърворезба
Припомня се правилото за проверка на звучния

СТРОЕЖ НА ДУМАТА

Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за разграничаване на
корена в думите
− − затвърдяване на уменията за разпознаване на
сродни думи по общия им корен
− − затвърдяване на уменията за откриване на правописни особености на сродни думи
− − затвърдяване на уменията за правописна провер59

ка чрез сродни думи

− − затвърдяване на уменията за разграничаване на
представката като словообразуваща част на думата

− − затвърдяване на уменията за правилно писане на

думи с представки.
Очаквани резултати:
• Разграничава корена като най-важна значеща
част на думата.
• Разпознава сродни думи по общия им корен.
• Открива правописни особености на сродни думи.
• Прави правописна проверка чрез сродни думи.
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Пише правилно думи с представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
В този обобщителен урок учениците затвърдяват
знанията и уменията си за строежа на думата и затвърдяват новите понятия: представка, корен, сродни думи.
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − проверка със сродни думи на правописа на гласните и съгласните звукове в думите
− − допълване на пропуснатите представки в предложени думи
− − откриване в текст на сродни думи и актуализиране на други сродни думи със същия корен
− − участие в групова работа
− − сравняване на художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата
− − осъществяване на междупредметни връзки
с обучението по изобразително изкуство чрез
рубриката Словесни пейзажи.
Урокът започва с припомняне на частите на думата корен (най-важната и значеща част на думата) и
представка (словообразуваща част на думата).
В първо упражнение учениците четат стихотворението на Кирил Христов, преписват подчертаните
думи и написват сродни думи за проверка на правописа им (гората – горски, листец – лист, вред – вредом, лед – леден).
Втората задача към същото упражнение изисква
да се препишат думите с представки и да се открият
тези, при които има разлика между изговора и правописа им (покрий, запушат, замлъкнат, сгушат,
намерим, раздава).
Във второ упражнение учениците си припомнят
някои забавни игри на открито, допълват пропуснатите представки: пре-, над-, про-, на– в думите и
написват в тетрадките си наименованията на игрите
(прескочи кобила, настъпваница, преследване, надбягване с чували, промушване през тунел).
След това се дава възможност на учениците да
участват в групова работа, в която трябва да съставят
списък на игрите, които обичат да играят навън (първа група: зимни игри; втора група: летни игри).
В рубриката Словесни пейзажи учениците четат
стихотворението на Петя Дубарова, отговарят на въ60

проси и беседват върху текста.
Следва разглеждане на картината на Владимир
Димитров-Майстора и сравняване на настроението
в картината и стихотворението Зима. Учениците съпоставят тематично двете произведения и коментират
изразителното и изобразителното им въздействие.
В рубриката Работилница за творчество на учениците са дава възможност да нарисуват пейзаж или
да напишат стихче, за да изразят красотата на зимата.
Следва работа в УТ №1:
– Страничка за самопроверка „Строеж на
думата“ – стр. 23.
– Междинна диагностика с работен лист
„Знам и мога №3“ – стр. 45 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 216, Книга за учителя).

ЧАСТИ НА РЕЧТА
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за разпознаване на личното
местоимение като част на речта
− − формиране на умения за образуване на формите
на личните местоимения
− − формиране на умения за определяне на лице и
число на местоименията.
Очаквани резултати:
• Разпознава личното местоимение като част на речта,
която замества имената на лица и предмети.
• Образува форми на лични местоимения.

• Знае правописните особености на личните местоимения аз и той.
• Определя лице и число на личните местоимения.

Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − откриване в текст на лични местоимения
− − въвеждане на новото понятие лично местоимение
− − заменяне в изречения на съществителни имена с
подходящи форми на лични местоимения
− − допълване в изречения на пропуснати лични местоимения
− − образуване на съобщителни изречения с форми
на лични местоимения и преобразуването им във
въпросителни изречения.
В първо упражнение е представена речева ситуация, при която две деца се грижат за намерено след
училище малко коте и разговарят с техни приятели.
Учениците разглеждат илюстрацията, четат диалога
и отговарят на въпроса: Какво заместват подчертаните думи в изреченията?
Целта на това упражнение е да се включат познатите на учениците думи: аз, ти,той, тя, то, ние, вие,
те и да се подготвят за въвеждане на новото понятие лично местоимение – думите, които заместват
съществителни имена.
Учениците се запознават с формите на личното
местоимение за лице и число от следната таблица:
лице
първо
второ
трето

ед.ч.
аз
ти
той, тя, то

мн.ч.
ние
вие
те

Във второто упражнение учениците прочитат
стихчето. Трябва да открият формите на личните
местоимения и ги преписват в тетрадките си.
Работата с текста продължава със задачата учениците да заменят подчертаното съществително
име в последното изречение с подходяща форма на
лично местоимение и да напишат изречението в тетрадките си.
В третото упражнение учениците заменят подчертаните съществителни имена в изреченията с
подходящи форми на лични местоимения и написват
изреченията в тетрадките си.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

УЧТИВА ФОРМА НА ЛИЧНОТО
МЕСТОИМЕНИЕ ВИЕ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за използване на учтивата
форма на личното местоимение за 2л., мн.ч. в съответствие с комуникативната ситуация.
Очаквани резултати:
Използва
учтивата форма на личното местоиме•
ние за 2л., мн.ч. в съответствие с комуникативната ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − анализиране на комуникативна ситуация, свързана
с употреба на личното местоимение за 2 л., мн. ч.
− − прочитане и коментар на правилото за употребата
на учтивата форма на личното местоимение Вие
− − откриване в текст на учтивата форма на личното
местоимение за 2 л., мн. ч.
− − затвърдяване на уменията за правилна употреба
на формата на личното местоимение за 2 л., мн. ч.
в съответствие с комуникативната ситуация.
В първо упражнение учениците четат разказа,
откриват какво не е разбрал Вальо. Отговарят на
въпроса: Защо продавачката се обръща с Вие към
възрастната жена?
Учениците си припомнят правилото за употребата на учтивата форма на личното местоимение Вие:
С личното местоимение Вие – 2 л. мн. ч. изразяваме учтивост. В тези случаи то се пише с главна
буква. Пример: Госпожо Илиева, Вие сте най-добрата учителка!
Във второ упражнение учениците четат разго61

вора между третокласниците и треньора по шах и
откриват личните местоимения. Те преписват в тетрадката изречението, в което личното местоимение
е употребено в учтива форма.
В трето упражнение учениците четат текста, откриват кои лични местоимения са пропуснати и преписват текста в тетрадката, като ги допълват.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват структурата на упражненията в учебника и
са предвидени за самостоятелна работа.
ПРАВОПИС И УПОТРЕБА НА ЛИЧНИТЕ
МЕСТОИМЕНИЯ

В първото упражнение учениците четат откъс от
Ние врабчетата, откриват и преписват в тетрадката
личните местоимения и отговарят на въпроса: При
кое лично местоимение има разлика между изговора и правописа на съгласния звук в него?
Ая обръща внимание на правописа на личните
местоимения аз, той.
Във второто упражнение учениците откриват
грешките, които е допуснал Марти, и преписват правилно текста в тетрадката.
Аз много обичам да майсторя разни неща с
дядо. Той ми обяснява как ще ги направим, а аз го
слушам с интерес и му помагам.
В третото упражнение учениците четат изреченията, заменят с подходящи форми на лични местоимения подчертаните словосъчетания и написват изреченията в тетрадките.
Следва тестова задача с верен отговор в).
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ПРАВОПИС И УПОТРЕБА НА ЛИЧНИТЕ
МЕСТОИМЕНИЯ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за правилно писане и правилна употреба на личните местоимения в ситуации на речево общуване.
Очаквани резултати:
• Пише и употребява правилно формите на личните местоимения.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − откриване в текст на личните местоимения аз и
той и обясняване на правописните им особености
− − откриване и отстраняване на грешки в правописа
на лични местоимения
− − заменяне в изречения на словосъчетания с лични
местоимения
− − допълване в изречения на пропуснати лични местоимения.
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Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилно писане и
правилна употреба на личните местоимения в ситуации на речево общуване.
Очаквани резултати:
• Пише и употребява правилно личните местоимения.

Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да пишат и да употребяват правилно личните местоимения. Тя включва:
− − допълване в текст на пропуснати лични местоимения
− − сравняване текст с излишни повторения на съществителни имена в него и редактиран текст, в
който съществителните имена са заменени с лични местоимения
− − редактиране на текст, като се заменят ненужните
повторения с лични местоимения.
В първото упражнение учениците четат разговора
между Ани и нейната майка и допълват устно пропуснатите лични местоимения: аз, тя, те, ние, ти, той.
Ая напомня, че формите на личните местоимения се
използват за замяна на вече употребени съществителни
имена, за да се избягват ненужните повторения в речта.
Във второто упражнение учениците четат и сравняват два текста и стигат до извода, че вторият текст
е по-добър, защото с помощта на личните местоимения са избегнати ненужни повторения.
В третото упражнение учениците четат текста, и обясняват как да избегнат ненужните повторения. Отстраняват
ги, като употребяват подходящи форми на личните местоимения, преписват подобрения текст в тетрадката.
Следва работа в УТ №1:
– Страничка за самопроверка „Лично местоимение“ – стр. 28.
ГЛАГОЛ. ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА

Цели на урока:

− − въвеждане на понятието лице на глагола
− − формиране на умения за правилно определяне на

лицето и числото на глаголите с помощта на формите на личните местоимения
− − развитие на уменията за преобразуване на глаголи.
Очаквани резултати:
• Разпознава глагола като част на речта.
• Определя лице и число на глагола, като си служи
с формите на личните местоимения.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока се реализира в
следната последователност:
− − правилна употреба на формите на личните местоимения за определяне лицето на глаголите
− − допълване в изречение на подходяща форма на
глагола, с ориентиране по формата на личното
местоимение
− − откриване на глаголите в текст и определяне на
лицето и числото им
− − групова работа за съставяне на изречения.
В първото упражнение учениците четат стиховете, определят каква част на речта са подчертаните думи, сравняват как се променя глаголът вярвам
при промяната на личното местоимение пред него
и определят кои от формите на глагола са за ед. ч.
и кои – за мн. ч.
След изпълнението на задачите от първо упражнение учениците се запознават с определяне
лицето и числото на глагола с помощта на личните
местоимения. Те четат определението и разглеждат таблицата.
Във второто упражнение учениците четат стиховете, пишат подчертаните глаголи в тетрадката си
и определят лицето и числото им. След като отговарят на въпроса: Кои глаголи са пропуснати в първото изречение?, работата на учениците продължава с написване на всички форми на глагола виждам
в първо, второ и трето лице за ед. и мн. ч.
Следва групова работа, при която класът се
разделя на три групи и всяка група предлага различни глаголи за всяко от предложените изречения. Може да се въведе състезателен елемент с
различни условия.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за нови знания
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ГЛАГОЛ. ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА

В третото упражнение учениците трябва да прочетат глаголите, да препишат само формите за 1 л.
ед.ч. и да ги напишат в 1 л. мн.ч.
В четвъртото упражнение учениците имат за задача да открият глаголите в текста, да ги напишат в
тетрадката и да определят лицето и числото им (събуждам се, поглежда, падат, покрива, се чува, дърпа, се вози, радват се, идва, прегръща, отиваме,
караме, забавляваме).
В рубриката Работилница за творчество на
учениците се дава възможност да нарисуват с думи
или с четка своята щастлива зимна картина.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ОБРАЗУВАНЕ НА ГЛАГОЛИ С
ПРЕДСТАВКИ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − усъвършенстване на уменията за разпознаване на
глагола като част на речта
− − затвърдяване на уменията за правилно определяне на лицето и числото на глаголите с помощта на
формите на личните местоимения
− − развитие на уменията за преобразуване на глаголи.
Очаквани резултати:
• Разпознава глагола като част на речта.
• Определя лице и число на глагола, като си служи
с формите на личните местоимения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да разпознават глагола като част на речта и да определят лицето и числото му. В урока тя се реализира чрез:
− − допълване в изречение на подходяща форма на
глагола, като учениците се ориентират по формата на личното местоимение
− − допълване на подходящи форми на лични местоимения към глаголи
− − откриване на глаголите в текст и определяне на
лицето и числото им
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез Работилница за творчество.
В първото упражнение учениците преписват изречения, като ги допълват с подходяща форма на глагола имам и го свързват с личното местоимение.
Във второто упражнение учениците прибавят подходящи форми на лични местоимения към дадените глаголи. Съставят изречения и ги написват в тетрадките.
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Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − усъвършенстване на уменията за откриване на
представки в глаголите и за образуване на глаголи с помощта на представки.
Очаквани резултати:
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата
• Образува глаголи с помощта на представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − откриване на глаголи с представки в текст
− − образуване на нови глаголи с помощта на пред-

ставки и съставяне на изречения с тях

− − допълване на пропуснати представки в глаголи
− − участие в групова работа за образуване на глаго-

ли с представки.
В първо упражнение учениците четат стихотворението Кончето ми, откриват глаголите, преписват ги в тетрадките, подчертават представките в тях.
Като допълнителна задача учениците трябва да открият глагола без представка.
Във второ упражнение учениците образуват от
глаголите: казвам, мисля, пея, тичам нови глаголи с
помощта на представките: до-, раз, из-, по-, пре-, дои ги написват в тетрадките се. След това те трябва
да съставят изречения с някои от глаголите, като ги
употребят в първо лице, множествено число.
В трето упражнение учениците преписват откъс
от съчинението на Ивайло, като допълват пропуснатите представки в глаголите. Обръща се внимание на
правописа на употребените представки (извикал, изскочи, разтреперела, изскачали, разкаже, опише).
След изпълнението на задачата учениците от класа се включват в групова работа. От глагола гледам
всяка група образува нови глаголи с помощта на
представките за своята група и съставя изречения.
Първа група: до-, за-, изВтора група: о-, по-, разТрета група: пре-, от-, наУпражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ИЗГОВОР, ПРАВОПИС И УПОТРЕБА
НА ГЛАГОЛИТЕ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на
представките в глаголите
− − затвърдяване на уменията за изговор, правопис и
употреба на глаголите.
Очаквани резултати:
• Изговаря, пише и употребява правилно глаголите.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците правилно да изговарят, да пишат и да употребяват глаголите. В урока тя
се реализира чрез:
− − откриване и обясняване на разликата между изговора и правописа на глаголите в 1 л., ед. ч. и в 3 л.,
мн. ч., при които ударението е на последната сричка
− − изговаряне и правилно писане на глаголи в първо
лице, ед. и мн. ч. в сегашно време
− − откриване и отстраняване на грешки в правописа
на представките в думите
В първото упражнение учениците откриват и
преписват глаголите, при които ударението е на последната сричка. След това трябва да напишат глаголите в трето лице, мн. ч., да обяснят разликата между
изговора и правописа им и да напишат текста, като
променят глаголите в първо лице, мн. ч.
Ая напомня за разликата между изговора и правописа на формите на глаголите:
изговор:
правопис:
четъ – четът;
чета – четат;
бройъ – бройът
броя – броят
Във второ упражнение учениците откриват грешките в съобщенията между двамата приятели. След
това написват съобщенията в тетрадката си, като
спазват правописа на представките.
– Петьо, хайде да се попързаляме днес следобед.
Донеси си шейната. Можем да си направим и снежен човек.
– Ради, предполагам, че мама няма да ме пусне.
Ще ти отговоря по-късно. Имам да ти разказвам
за много неща.
Ян е доволен, че е разбрал как се изговарят и пишат формите на глаголите.
В третото упражнение учениците сравняват глаголите, образувани с различни представки, и обясняват кои от тях показват начало на действието и
кои показват, че действието е извършено. След това
съставят изречения с някои от думите: запя, заигра,
засвири, изпя, изигра, изсвири.
Следва тестовата задача с верен отговор – в).
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ СЪМ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − въвеждане на понятието спомагателен глагол съм
− − разпознаване на думата съм като спомагателен
глагол в изречения.
Очаквани резултати:
• Разпознава думата съм като спомагателен глагол.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − сравняване на двойки изречения и откриване на
разликата между пълнозначните глаголи и съм
като спомагателен глагол
− − въвеждане на понятието спомагателен глагол съм.
− − разпознаване и правилна употреба на формите за
лице и число на спомагателния глагол съм.
В първо упражнение учениците трябва да разгледат снимките, да сравнят двойките изречения, да
открият кои от глаголите означават действие и да осмислят спомагателната роля на глагола съм.
Аз уча в училище „Христо Ботев“.
Аз съм ученик.
Въвежда се новото понятие спомагателен глагол съм и учениците се запознават с неговите форми за лице и число.
Във второ упражнение учениците четат съобщението на училищния библиотекар, преписват го, като
допълват пропуснатите форми на спомагателния глагол съм. Те трябва да се ориентират коя е правилната
форма, като използват личните местоимения.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ СЪМ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на нови
знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на понятието спомагателен глагол
съм
− − затвърдяване на уменията за разпознаване на думата съм като спомагателен глагол в изречения.
Очаквани резултати:
• Разпознава думата съм като спомагателен глагол.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да разпознават спомагателния глагол съм и формите му за лице и число.
В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на формите на спомагателния глагол
съм в текст и определяне на лицето и числото им
− − допълване на пропуснати форми на спомагателния глагол съм в текст
− − участие на учениците в проект за проучване имената на известни български спортисти.
В първото упражнение учениците прочитат стиховете от Христо Радевски, откриват спомагателния
глагол съм, преписват в тетрадката изречението, в
което поетът е употребил две форми на спомагателния глагол съм и определят лицето и числото им.
Във второто упражнение учениците откриват и
преписват в тетрадката формите на спомагателния
глагол съм, определят лицето и числото им. Написват отговора на въпроса Какъв е Иван?, като изберат
подходящата форма на спомагателния глагол съм.
В третото упражнение учениците преписват текста, като допълват пропуснатите форми на спомагателния глагол съм.

На учениците се предлага да вземат участие в
проектна дейност, като проучат имената на известни
български спортисти и отбори и напишат кой какъв е
според вида спорт.
Следва работа в УТ №1:
– Страничка за самопроверка „Глагол. Спомагателен глагол съм.“ – стр. 35.
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

нарицателни имена

− − проверяване на правописа на умалителни съществителни имена със сродни думи

− − реализиране на междупредметни връзки с обу-

чението по човекът и обществото, човекът и природата и с изобразително изкуство чрез Работилница за творчество.
В първото упражнение учениците откриват кои са
съществителните собствени имена в текста, преписват съществителните нарицателни имена в тетрадката
и определят рода и числото им (големина, град, бряга,
река, километра, столицата, имена, град).
Във второто упражнение учениците подреждат
съществителните собствени имена: Рила, Плевен,
Струма, Витоша, Сандански, Искър, Пирин, Шумен,
Родопи, Дунав, Видин, Марица в три групи според
това какво назовават – реки, градове, планини. Написват съществителното нарицателно име за думите във
всяка група и добавят към всяка група съществителните собствени имена, свързани с техния роден край.
В трето упражнение учениците откриват съществителните имена в изреченията, преписват съществителните умалителни имена в тетрадката и проверят
правописа им със сродни думи (градче – градове, ризката – риза, зъбчета – зъби).
В рубриката Работилница за творчество учениците рисуват една от природните или културни забележителности от техния роден край.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за разпознаване на съществителното име като част на речта
− − затвърдяване на уменията за правилно определяне на рода и числото на съществителните имена
− − развитие на уменията за правилно писане и употреба на съществителните собствени и съществителните нарицателни имена.
Очаквани резултати:
• Разпознава съществителното име като основна
част на речта.
• Определя вида, рода и числото на съществителното име.
• Изговаря и пише правилно съществителни имена.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да разпознават съществителното име, да определят вида, рода и числото му,
да изговарят и да пишат правилно съществителните
имена. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на съществителни собствени и съществителни нарицателни имена в текст
− − определяне на рода и числото на съществителни

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ
ИМЕНА С ПРЕДСТАВКИ
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Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − усъвършенстване на уменията за откриване на
представки в съществителните имена и за образуване на съществителни имена с помощта на
представки.
Очаквани резултати:
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Образува съществителни имена с помощта на
представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е формирането на уменията на учениците да образуват съществителни имена с помощта на представки. В урока тя
се реализира чрез:
− − откриване на съществителни собствени и нарицателни имена, образувани с представки в текст
− − образуване на съществителни имена с представки по даден корен
− − откриване на представките, при които има разлика между изговор и правопис в думи
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по човекът и природата.
В първото упражнение учениците откриват сродните думи в текста, преписват ги и определят какви
са те като части на речта. После откриват съществителното собствено име, образувано с помощта на
представка, преписват го в тетрадката заедно със
съществителното нарицателно име, което назовава
(село Проглед).
Във второто упражнение се дава възможност на
учениците да поиграят с думи. За целта трябва да се
образуват най-много съществителни имена от думата
ход с помощта на представките: по-, пре-, про-, раз-,
при-, до-, из-, под-, въз-, в-. Съществителните имена
трябва да се напишат в тетрадката и да се подчертаят
представките при които има разлика между изговор
и правопис.
В трето упражнение учениците откриват в изреченията съществителните нарицателни имена, които са
образувани с представки и ги написват в тетрадката
(подслон, село, припек, къщата).
Ая предлага на учениците да образуват наименования на селища в България. Образуват се имената на селата Подслон и Припек. Учителят може
да даде допълнителна информация за двете села
или да възложи на някой от учениците да направи
проучване за тях – географско положение, традиции, обичаи.
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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ОБРАЗУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ
ИМЕНА С ПРЕДСТАВКИ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за откриване на представки в съществителните имена и за образуване
на съществителни имена с помощта на представки.
Очаквани резултати:
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Образува съществителни имена с помощта на
представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да
Образуват съществителни имена с помощта на
представки. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на сродни думи и определя представките, с които са образувани в текст
− − осмисляне на смисловите разлики между сродни
думи, образувани с различни представки
− − откриване на представките, при които има разлика
между изговор и правопис в съществителни имена
− − допълване на пропуснати представки в съществителни имена.
В първото упражнение учениците откриват двойките сродни думи във всяко от изреченията. Преписват ги в тетрадката и подчертават представките, с които са образувани. След това откриват в кое изречение
и двете сродни думи са образувани с представки и коя
от тях съдържа две представки (преразказ – разказ).
Във второто упражнение учениците разбират, че
Ян среща трудности при употребата на представките:
пре-, с-, из-. Те му помагат, като заменят неправилно

употребените представки в съществителните имена
и написват вярно изреченията в тетрадката (изпит,
преговор, събиране, преминаване).
В третото упражнение учениците прочитат разговора между Христо и баща му. Откриват думите,
образувани с представки и преписват тези думи, в
които има разлика между изговор и правопис (разписка, подпис).
В четвъртото упражнение учениците прилагат на
практика усвоените знания за правописа на представките в думите. Попълват пропуснатите представки,
като за някои от тях използват правописния речник.
убождане
опаковка
опора
усмивка
успокоение
утайка
указание
обелка
ограда
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ИЗГОВОР И ПРАВОПИС
НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

− − редактиране на текст с грешки в правописа на съществителните имена

− − допълване на пропуснати букви на гласни и съгласни звукове в думи

− − прилагане на начини за проверка на правописа на

съществителните имена.
В първо упражнение учениците прочитат обявата, откриват грешките и я преписват правилно в тетрадката (отговор, постановката, представления,
входът, разписанието, изходът, сградата).
Във второ упражнение снежинките са покрили части от думите в стихотворението. Учениците откриват
липсващите букви, преписват съществителните имена
и срещу всяка от тях написват думи за проверка. Ако
се колебаят за правописа, ползват правописен речник.
Ая припомня правилата за писмената проверка: Проверявам правописа на думите: като изменям формата
им чрез сродни думи и в правописен речник.
Януари с пръстчета ледени
по стъклата небрежно рисува.
От снега в поклон са приведени
дърветата. И ми се струва,
че от очакване ще заплачат.
Ето, в сенките им надничат
с островърхи калпачета
безброй февруарски кокичета.
Следва тестова задача, която третокласниците
трябва да решат. Верен отговор – б).
Следва работа в УТ №1:
– Страничка за самопроверка „Глагол. Спомагателен глагол съм.“ – стр. 40.
ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − развитие на уменията за изговаряне и правилно
писане на съществителните имена.
Очаквани резултати:
• Изговаря и пише правилно съществителните имена.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците да изговарят и да пишат правилно съществителните имена. В урока тя се
реализира чрез:
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Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − усъвършенстване и задълбочаване на знанията и
умения за разпознаване на прилагателните имена
като част на речта.
Очаквани резултати:
• Определя рода и числото на прилагателното име
и съгласува прилагателното и съществителното
име по род и число.
• Изговаря и пише правилно формите на прилагателните имена.
• Разпознава прилагателното като основна част на
речта.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците за прилагателното
име като част на речта. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на прилагателните имена и определяне
на рода и числото им в текст
− − съгласуване по род и число на прилагателното и
съществителното име
− − допълване на пропуснати букви на гласни и съгласни звукове в състава на прилагателни имена в текст
− − прилагане на начини за проверка на правописа на
прилагателните имена
− − работа с тълковен речник
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по човекът и природата.
В първото упражнение учениците актуализират знанията си за прилагателно име от втори клас.
Прочитат стихотворението Зимен сън от Асен Разцветников, откриват прилагателните имена, преписват словосъчетанията от съществително и прилагателно име и определят рода и числото им. След
прочита на стихотворението учениците обясняват
лексикалното значение на думите губер (дебело
вълнено покривало) и тръпна (трептя) с помощта
на тълковния речник.
Във второто упражнение учениците прилагат
усвоените знания и умения да съгласуват по род и
число прилагателните със съществителните имена.
В третото упражнение учениците помагат на
Александър да напише правилно прилагателните
имена, като използват различни начини за проверка
на правописа им, и преписват текста в тетрадките
си (нов, пухкав, студено, близкия, голям, дълъг, кафяв, счупена).
Упражненията в учебна тетрадка №1 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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ОБРАЗУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ
ИМЕНА С ПРЕДСТАВКИ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за откриване на представката в прилагателното име
− − формиране на умения за образуване на прилагателни имена с помощта на представки.
Очаквани резултати:
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Образува прилагателни имена с помощта на
представки.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока е реализирана в
следната последователност:
− − сравняване на прилагателни имена с общ корен,
но с различни представки
− − образуване на прилагателни имена с представки
по даден корен
− − откриване на прилагателни имена с представки в
текст и актуализиране на противоположни на тях,
образувани с друга представка.
В първото упражнение учениците откриват сродните думи и определят какви части на речта са те.
Обясняват кое прилагателно от кое е образувано и
как е образувано. Подчертават представката, с която
е образувано прилагателното във второто изречение.
Задачата може да се усложни, като се постави условие учениците да съставят нови изречения с една от
двойките сродни думи (водно – подводен, полезни –
безполезни).
Във второто упражнение учениците образуват
нови прилагателни с помощта на представките: из-,

о-, пре-, без- под-, над- от думите: земен, печен,
страшен. Съставят изречения с някои от новообразуваните прилагателни имена.
Третото упражнение е с по-висока степен на
трудност. Учениците прочитат текста, откриват
прилагателните имена, които са образувани с представки и ги преписват в колона в тетрадката. Срещу
всяко прилагателно име написват противоположното по значение, като използват подходящата представка (отворените – затворените, откритите
– покритите, подземните – надземните).
Следва тестовата задача с верен отговор – б).
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ
ИМЕНА

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на знания за степенувани прилагателни имена
− − формиране на умения за степенуване на прилагателните имена с помощта на частиците по- и найОчаквани резултати:
• Познава значението на частиците за образуване
на сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена.
• Пише правилно степенуваните прилагателни
имена.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока се реализира в

следната последователност:
− − сравняване на съществителни имена по един и
същ признак, като се използват степенувани прилагателни имена
− − въвеждане на новото понятие степенувано прилагателно име
− − откриване на степенувани прилагателни имена в
текст
− − преобразуване на степенувани прилагателни
имена
− − определяне рода и числото на степенувани прилагателни имена
− − допълване на пропуснати степенувани прилагателни имена в текст
− − участие в проектна дейност по проучване на
олимпийските символи
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по физическо възпитание и спорт и човекът и обществото.
В първото упражнение учениците класират
участниците в горската олимпиада по бързина и по
сила. За целта те разглеждат илюстрацията и сравняват бързината на заека, костенурката и охлюва,
които са на почетната стълбичка. Задачата може
да се разшири, ако се включат всички животни на
илюстрацията.
Въвежда се новото понятие степенувано прилагателно име, като начин да се сравняват съществителните имена по един и същи признак.Частиците за степенуване са по- и най- (висок, по-висок,
най-висок; дълъг, по-дълъг, най-дълъг).
Във второ упражнение учениците прочитат текста, откриват степенуваните прилагателни имена и
ги преписват в тетрадката. След това да преобразуват степенуваните прилагателни имена, като употребят другата частица за степенуване (най-известното, по-известното...).
В трето упражнение учениците дописват изреченията, като допълват пропуснатите степенувани
прилагателни имена. Обясняват по какви признаци
се сравняват животните в двата текста.
На учениците се дава възможност да участват в
проектна дейност, като им се предлага да направят
проучване какво символизират петте олимпийски
кръга
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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ПРАВОПИС НА СТЕПЕНУВАНИТЕ
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − развитие на уменията за правилно писане на степенуваните прилагателни имена
− − развитие на уменията да различава степенувани
прилагателни имена от сходни по звуков състав
съществителни имена.
Очаквани резултати:
• Пише малко тире след частиците по- и най-, когато степенува прилагателните имена.
• Пише правилно степенувани прилагателни имена и съществителни имена, които си приличат по
звуков състав.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока се реализира в
следната последователност:
− − откриване на степенувани прилагателни имена в текст
− − сравняване на степенувани прилагателни имена
със сходни по звуков състав съществителни имена и откриване на различията в смисъла и начина
на писане (по-здрав и поздрав, напр.)
− − съставяне на изречения, като се използват степенувани прилагателни имена.
В първото упражнение учениците прочитат текста, откриват степенуваните прилагателни имена и
ги преписват. След това казват по какъв признак се
сравняват ръцете на героите в народната приказка и
как са написани частиците за сравнение. Обясняват
лексикалното значение на прилагателното гиздав,
степенуват го и написват в тетрадката степенуваните
прилагателни имена.
Припомня се правописното правило, че: части72

ците за сравнение по- и най- се пишат с малко тире
пред прилагателните имена. Примери: по-хубави
ръце, най-хубави ръце.
Във второто упражнение учениците сравняват
подчертаните думи и обясняват по какво си приличат и по какво се различават. Правят извод, че някои степенувани прилагателни имена са сходни по
звуков състав с някои съществителни имена, но се
различават в смисъла и начина на писане (по-здрав и
поздрав, напр.). Учениците преписват само степенуваните прилагателни имена в тетрадките.
Изпратих поздрави на леля и чичо да са по-здрави през новата година.
Забелязах, че старите къщи са с покриви, които са по-криви от тези на новите къщи.
В третото упражнение учениците откриват и
сравняват прилагателни имена по двойки. Обясняват
приликата със звуковия състав и разликата в смисъла
и начина на писане при степенуваните прилагателни
и при някои други думи (предлозите). После написват в тетрадката две изречения, като използват словосъчетанията по високите планини и по-високите
планини, за да упражнят усвоеното знание.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
УПОТРЕБА НА СТЕПЕНУВАНИТЕ
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на

прилагателните имена
− − формиране на умения за правилната употреба на
степенувани прилагателни имена.
Очаквани резултати:
• Пише правилно и употребява правилно степенуваните прилагателни имена.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока се реализира в
следната последователност:
− − откриване на степенувани прилагателни имена в
текст
− − допълване на прилагателни имена със степенуване и съгласуване със съществителните имена в
изречения
− − участие в групова дейност
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по човекът и природата.
В първо упражнение учениците си припомнят
приказката Най-хубавото птиче от Георги Райчев
и откриват степенуваните прилагателни имена в
откъса.
Във второто упражнение учениците трябва да
изберат кое прилагателно е подходящо, за да допълнят пословиците. В хода на беседата учениците
трябва да усетят, че е необходимо прилагателните
имена да се степенуват и съгласуват със съществителните имена, които поясняват. Попълват пословиците устно и след това ги написват в тетрадката.
В третото упражнение учениците трябва подреждат прилагателните имена: солен, хитър, червен, широк, жълт, остроумен, кисел, тесен в
групи според това какъв признак означават и ги
степенуват.
Следващата задача изисква разделяне на класа
по групи. Учениците трябва да сравнят по големина Земята с останалите планети от Слънчевата система: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун, Плутон. Възможно е да се придаде
и състезателен характер на дейността, като се попитат учениците: Коя група ще състави най-много
изречения за определено време?
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ
ИМЕНА С -НН-

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на уменията за правилно писане на
прилагателни имена с двойно -нн- , като прилага
начини за проверка.
Очаквани резултати:
• Пише правилно прилагателни имена, които са с
двойно -нн- в ж.р., в ср.р. и в мн.ч. , като прилага
начини за проверка.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа в урока се реализира в
следната последователност:
− − откриване на промяната във формите на прилагателните имена, които в м.р., ед.ч. завършват на -нен
− − откриване на прилагателни имена с двойно -нн- и
променяне на рода и числото им в текст
− − редактиране на текст с неправилни форми на глаголи с двойно -нн-.
В първото упражнение учениците прочитат словосъчетанията във всяка колона. Беседата се води в посока третокласниците да стигнат до извода, че прилагателните имена в мъжки род, единствено число завършват
на -ен или на -нен. После обяснявят на Ян кои форми
на прилагателните имена се пише с двойно -нн- в женски род, в среден род и в множествено число.
Във второ упражнение учениците прочитат текста
със задача да открият и препишат прилагателните имена с двойно -нн-. След това написват същите прилагателни имена в мъжки род, единствено число, за да отговорят на въпроса: Как завършват на -ен или на -нен?
В трето упражнение Ян е допуснал грешки в
своето съчинение. Учениците ги откриват, поправят
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ги и преписват текста вярно и красиво.
Имам много искрени приятели. Празнувам с
тях моите имени и рождени дни. Те също ме канят
на празниците си. Вчера бях на необикновеното
рождено парти на Ая. Забавлявахме се истински.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ
ИМЕНА С -НН-

ли смущения и някои от думите на говорителите не
се чуват ясно. Учениците разглеждат илюстрацията,
четат репликите на говорителите, като ги допълват
с подходящите думи за всеки текст. След това прочитат новините като истински телевизионни водещи.
Във второто упражнение учениците допълват
пропуснатите прилагателни имена: ранен, временен,
обикновен, постоянен в прогнозата за времето, като
ги съгласуват по род и число със съществителните
имена и преписват текста.
Следва тестовата задача с верен отговор – а).
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ИЗГОВОР, ПРАВОПИС И УПОТРЕБА
НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилно писане на
прилагателни имена с двойно -нн-, като прилага
начини за проверка.
Очаквани резултати:
• Пише правилно формите на прилагателните имена, които са с двойно -нн- в ж.р., в ср.р. и в мн.ч.,
като прилага начини за проверка.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците за правилно писане
на прилагателни имена с двойно -нн- и прилагане на
начини за проверка. В урока тя се реализира чрез:
− − допълване на прилагателни имена с двойно -нн- и
съгласуване по род и число със съществителните
имена, които поясняват
− − правилно писане на прилагателни имена с -н- или
двойно -нн-.
В първото упражнение е представена речева ситуация, при която в телевизионна емисия са стана-
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Вид на урока: Урок за затвърдяване на нови знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилен изговор,
правопис и употреба на прилагателните имена.
Очаквани резултати:
• Изговаря, пише и употребява правилно прилагателните имена.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на уменията на учениците за:
− − правилен изговор, правопис и употреба на прилагателните имена. В урока тя се реализира чрез
откриване на недоразумения, породени от неправилно поставена представка в думата
− − откриване и отстраняване на недоразумения, по-

родени от неправилно степенуване на прилагателни имена
− − използване степените за сравнение при съпоставка на предмети по даден признак.
В първото упражнение учениците прочитат изреченията и трябва да осмислят какво е объркано в прилагателните имена. Те преписват изреченията в тетрадките си, като прибавят подходящите представки
в прилагателните имена. Обясняват изговора и правописа им и защо са избрали точно тези представки.
Във второто упражнение учениците прочитат скоропоговорката, откриват и преписват прилагателните
имена. Степенуват това прилагателно име, което може
да се степенува. Третокласниците разбират, че има и
прилагателни имена, които не могат да се степенуват.
В третото упражнение учениците откриват, че забавното в речта на Ян идва от неуместната употреба
на степенувани прилагателни имена. Те преписват
изреченията, като отстраняват недоразуменията.
В четвърто упражнение учениците сравняват
превозните средства по признака старинен или съвременен. Те разглеждат изображенията в учебника
и съставят изречения, като използват степенувани
прилагателни имена и ги написват в тетрадката.
Следва работа в УТ №2:
– Страничка за самопроверка „Прилагателно име“ – стр. 12.
ЧАСТИ НА РЕЧТА

Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за разпознаване на ча-

стите на речта (включително спомагателен глагол
съм, лични местоимения)
− − затвърдяване на уменията за определяне на лице и
число на личните местоимения и лице на глагола
− − затвърдяване на уменията за правилната употреба на личните местоимения, съобразно комуникативната ситуация
− − затвърдяване на уменията за правилен изговор,
правопис и употреба на частите на речта.
Очаквани резултати:
• Разпознава частите на речта (включително спомагателен глагол съм, лични местоимения).
• Определя лице и число на личните местоимения и
лице на глагола.
• Употребява правилно личните местоимения, съобразно комуникативната ситуация.
• Изговаря, пише и употребява правилно частите
на речта.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът има обобщителен характер. В основата
на методическата работа е затвърдяване на уменията
за частите на речта. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване в текст на изучаваните части на речта
и определяне на граматическите им категории
− − допълване на пропуснати форми на спомагателния глагол съм в текст
− − правилно писане и уместна употреба на глаголи,
съществителни и прилагателни имена с представки
− − сравняване на художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез рубриката Словесни пейзажи.
В началото на урока учениците си припомнят наученото за частите на речта с помощта на схемата
в учебника. В нея с различен цвят за всяка изучена
част е показано наличието или отсъствието на форми
за лице, число, род и степенуване.
В първо упражнение учениците прочитат откъса
от Пеещо дърво на Лада Галина. Изпълняват задачите към упражнението, като прилагат усвоените знания и умения за частите на речта и техните граматически категории.
Във второто упражнение учениците отгатват гатанка на Дядо Пънч, преписват подчертаните прилагателни имена, степенуват ги и обяснят правописа на
формите на прилагателните имена с двойно -нн-.
В третото упражнение учениците прилагат усвоените знания за спомагателния глагол съм и откриват кои негови форми са пропуснати в диалога. Те ги
написват в тетрадката и определят лицето и числото
им. После съставят изречения с личните местоимения, които не са употребени в текста.
В четвърто упражнение учениците преписват
текста в тетрадката, като допълват пропуснатите представки в думите. След това преписват само
прилагателните имена от текста и срещу тях напис75

ват формата за множествено число. Степенуват ги.
Обясняват правописа на двойно -нн- в някои от формите на прилагателните имена от текста.
Следват задачи, които изискват от учениците да
приложат усвоените нови знаия за прилагателното
име – степенуване и правопис при двойно -нн-.
Следва тестовата задача с верен отговор – в).
В Работилницата за творчество учениците рисуват любимите цветя за своята майка.
Следва работа в УТ №2:
– Междинна диагностика с работен лист
„Знам и мога №4“ – стр. 35 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 218, Книга за учителя).

ДУМАТА И РЕЧНИКОВОТО Ѝ
ЗНАЧЕНИЕ
ПРЯКО И ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ НА
ДУМАТА

им определяне. В урока тя се реализира чрез:
− − сравняване на прякото и преносното значение на
думата в езиков контекст
− − откриване на словосъчетания, в които думите са
употребени в преносно значение, и съставя изречения с тях
− − допълване на думи в изречения, в които те се
оказват употребени преносно, и сравняване на
пряката и преносната им употреба.
В първото упражнение учениците сравняват значенията, с които са употребени подчертаните думи в
двете колони. Често дори третокласници могат да зададат въпрос, подобен на въпроса, който задава момиченцето от илюстрацията: Защо косата на баба е наречена сребърна? От сребро ли е направена? Затова
е необходимо да се изясни в коя колона подчертаните
думи са употребени в тяхното основно значение и в
коя колона основното значение на думите е пренесено
върху други предмети, признаци и действия.
След работата по това упражнение се въвеждат
новите понятия пряко значение и преносно значение
на думите и се анализират предложените примери.
Във второ упражнение учениците откриват в
словосъчетанията: тежки думи, остър нож, тежка
раница, остър ум, златни гривни, златно сърце кои
от думите са употребени в преносно значение. След
това ги преписват в тетрадката, съставят и написват
изречения с някои от тях.
В трето упражнение учениците прочитат изреченията от първата колона и отговорят на въпроса: Как са
употребени подчертаните думи – в пряко или в преносно значение? След това допълват същите думи в изреченията от втората колона и обсъждат тяхната употреба.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за определяне на прякото и
преносното значение на думата.
Очаквани резултати:
• Определя прякото и преносното значение на думата.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е въвеждане
на новите понятия пряко значение и преносно значение на думите и създаване на условия за правилното
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УПОТРЕБА НА ДУМИТЕ В ПРЯКО
И ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ

та думите, които са употребени в преносно значение.
В Работилницата за творчество на учениците
се дава възможност да опишат пролетта, като употребят думи в преносно значение.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
СИНОНИМИ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за правилна употреба на
прякото и преносното значение на думите.
Очаквани резултати:
• Употребява думи в пряко и преносно значение,
съобразно конкретната речева ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на новите понятия пряко значение и преносно
значение на думите и формиране на умения за правилната им употреба. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на думи, употребени в преносно значение в определен контекст
− − сравняване на два текста (с думи в пряко и с думи
в преносно значение) и откриване на изразителната функция на преносната употреба на думите
− − устно описание с употреба на думи в преносно
значение.
В първото упражнение учениците прочитат стихотворението Маминият ден от Георги Струмски и
откриват думите, които са употребени в преносно значение. Ая насочва учениците да обърнат внимание на
употребата на думи с преносно значение от авторите.
Така във второто упражнение учениците, като
сравняват два текста (с думи в пряко и с думи в преносно значение), отговорят на въпроса: Кой от тях
е по-изразителен и въздействащ? Защо?. След това
преписват в тетрадката текста, в който думите са
употребени в преносно значение.
В трето упражнение учениците отгатват гатанките на Кирил Назъров, откриват и преписват в тетрадка-

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за разпознаване на синонимите като близки по значение думи
− − формиране на умения за разграничаване на синонимите от сродните думи.
Очаквани резултати:
• Разпознава синонимите като близки по значение
думи.
• Разграничава синоними от сродни думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е въвеждане на новото понятия синоними и създаване на
условия за правилното им разпознаване и разграничаване от сродните думи. В урока тя се реализира чрез:
− − анализиране на комуникативна ситуация, в която
са употребени думи с еднакво или близко значение
− − подреждане на думи в синонимни гнезда
− − използване на синонимен речник за откриване на
синоними.
В първо упражнение е представена комуникативна ситуация, в която две деца и техният дядо разго-
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варят на летището в очакване на таткото. Учениците
разглеждат илюстрацията и четат думите на участниците в разговора.
Задачата е да се открият думите, които са близки
по значение и да се препишат в тетрадката по двойки.
Това са думите: летец – пилот, самолет – паероплан, хвърчи – плети, приземи – пкацна. След изпълнението на задачата се въвежда новото понятие синоними и се разглеждат примери за думи с еднакво и
думи с близко значение.
Във второ упражнение учениците прочитат дадените думи: занимание, приказвам, смел, бъбря, безстрашен, дърдоря, говоря, юначен, храбър, работя,
труд, откриват сред тях групите синоними и ги написват в тетрадката. След това съставят изречения с
думите от една група.
В трето упражнение учениците трябва да работят със синонимен речник, за да открият синоними
на дадените думи. След това написват двойките думи
в тетрадката.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
УПОТРЕБА НА СИНОНИМИТЕ В РЕЧТА

Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на новото понятия синоними и формиране на
умения за правилната им употреба. В урока тя се реализира чрез:
− − заменяне на думи с техни синоними в изречения
− − осмисляне на употребата на синоними във връзка
с точността и изразителността на речевия изказ
− − анализиране на речева ситуация, използване на
синоними, за да се избегне употребата на жаргонни думи и изрази в речта
− − редактиране на текст, като се използват синоними за избягване на дразнещи повторения
− − участие в групова работа по съставяне на синонимни гнезда.
В първо упражнение учениците заменят подчертаните думи с подходящи синоними, за да стане речта
по-точна.
Тази стара – вехта дреха вече не я обличам.
Чичо Вальо е по-стар – по-възрастен от татко.
В музея видяхме красиви стари – старинни вази.
Това е едно старо – древно тракийско селище.
Във второто упражнение учениците откриват синонимите в текста, преписват ги по двойки (приятел
– пдругар, нещастие – пнесполука) и отговорят на
въпроса: Какво е избягнал авторът, като е употребил различни синоними?
Ая напомня на учениците, че изборът на подходящи синоними прави речта по-точна и по-изразителна.
Чрез употребата на синоними се избягват повторенията в текста.
В трето упражнение учениците откриват неподходящо употребените думи в речта на третокласниците.
Предлагат подходящи синоними, с които да се заменят
жаргонните думи и изрази.
Последната задача е работа по групи. Всяка от
трите групи пише синоними на дадените думи и съставя изречения с тях.
Първа група: силен
Втора група: красив
Трета група: весел
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за използване на синоними,
за да се избягват дразнещи повторения в речта.
Очаквани резултати:
• Използва синоними за избягване на дразнещи
повторения в речта.
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Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
− − формиране на умения за правилен подбор на думите в съответствие с конкретния езиков контекст и комуникативна ситуация.
Очаквани резултати:
• Подбира думи в съответствие с конкретен езиков
контекст и комуникативна ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на знанията и уменията за думата и речниковото
ѝ значение. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на думи с преносна употреба в текст
− − съставяне на словосъчетания, като се употребяват думи с преносно значение
− − откриване и употреба на синоними в речта на
учениците
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез рубриката Словесни пейзажи.
В началото на урока с помощта на схема се припомня, че думата има пряко и преносно значение.
В първото упражнение учениците променят словосъчетанията: слънчево време, бистър поток, сладък сок, шоколадов сладолед, жъна жито, като
употребяват съществителните имена: ум, лице, успехи, тен, сън в преносно значение. След това съставят
изречения с новите словосъчетания.
Във второто упражнение учениците откриват
думите, които са употребени в преносно значение в
текста. С две от тях съставят изречения, като ги употребяват в прякото им значение.

В трето упражнение учениците прочитат стиховете на Елин Пелин и откриват думите, които са употребени в преносно значение. След това учениците
пишат в тетрадката синоними на подчертаните думи
и съставят изречения с тях.
Следва тестовата задача с верен отговор в).
В рубриката Словесни пейзажи учениците четат
стихотворението Слънчова шега и определят темата
на текста. Работата на учениците включва още:
− − откриване на думите, употребени в преносно значение
− − съставяне на изречения с прякото им значение и
написването им в тетрадката
− − писане на синоними на подчертаните думи и съставяне на изречения с тях.
Учениците разглеждат картината на Владимир
Димитров-Майстора и отговарят на въпросите: По
какво си приличат картината и стихотворението? С какви цветове художникът е изобразил пъстротата на пролетния пейзаж?
В Работилницата за творчество на учениците
се дава възможност да нарисуват с думи или с цветове красотата на настъпващата пролет.
Следва работа в УТ №2:
– Страничка за самопроверка „Думата и
речниковото ѝ значение“ – стр. 17
– Междинна диагностика с работен лист
„Знам и мога №5“ – стр. 37 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 219, Книга за учителя).

ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО ЦЕЛ
НА ИЗКАЗВАНЕ
ИЗРЕЧЕНИЕ. СЪОБЩИТЕЛНО И
ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
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Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията за съобщителните и
въпросителните изречения
− − затвърдяване на знанията за правописа и употребата на съобщителните и въпросителните изречения.
Очаквани резултати:
• Разпознава съобщително и въпросително изречение.
• Образува и преобразува съобщителни и въпросителни изречения.
• Употребява съобщителни и въпросителни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е актуализиране на знанията и затвърдяване на уменията за правописа и употребата на съобщителни и въпросителни
изречения във връзка с комуникативната ситуация. В
урока тя се реализира чрез:
− − откриване на съобщителни и въпросителни изречения в текст
− − съставяне на съобщителни и въпросителни изречения по нагледна опора
− − използване на различни начини за образуване на
въпросителни изречения
− − преобразуване на съобщителни и въпросителни
изречения
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по човекът и природата чрез проектната
работа.
В първото упражнение учениците четат откъс
от Малкият принц на Антоан дьо Сент Екзюпери,
откриват въпросителните изречения и отговарят на
въпроса с какъв знак завършват те. Преписват в тетрадката съобщителното изречение, което е отговор
на последното въпросително изречение и отговарят
на въпроса с какъв знак завършва съобщителното
изречение.
Във второто упражнение учениците разглеждат
картините, четат въпросителните изречения под тях
и написват в тетрадката съобщителни изречения, с
които им отговарят.
Учениците откриват въпросителните думи, с
помощта на които са образувани въпросителните
изречения и казват и други думи, които знаят. Съставят изречения с някои от тях, като си помагат с
картините.
На третокласниците се дава възможност да
участват в проектна дейност, като проучат любопитни факти за животните. Те трябва да направят
викторина на тема Знаете ли… с кратки въпроси и
отговори.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за определяне на изреченията, с които се изразяват чувства като възклицателни
− − формиране на умения за преобразуване на съобщителни изречения във възклицателни с помощта
на възклицателни думи
− − формиране на умения за правилно пунктуационно оформяне на възклицателните изречения.
Очаквани резултати:
• Определя изречението, с което се изразяват чувства като възклицателно.
• Преобразува възклицателно изречение.
• Оформя пунктуационно правилно края на възклицателно изречение.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е въвеждане на
новото понятие възклицателно изречение и формиране на умения различаване, правилно писане и употреба
на възклицателните изречения в конкретна комуникативна ситуация. В урока тя се реализира чрез:
− − анализиране на комуникативни ситуации, свързани с употреба на възклицателни изречения, изразяващи различни чувства
− − откриване на възклицателни изречения и чувствата, които те изразяват в текст
− − съставяне на възклицателни изречения по дадена речева ситуация, написването им и правилно
пунктуационно оформяне на края им.
В първото упражнение е представена комуникативна ситуация, при която момчета и момичета разговарят
през един пролетен ден. Задачата към учениците е да

разгледат илюстрацията, да прочетат изреченията и да
определят какви емоции и чувства споделят децата.
Следва въвеждане на новото понятие възклицателно изречение и обсъждане на примери на различни
видове изречения, според чувствата, които изразяват.
Във второто упражнение учениците четат стихотворението на Иван Вазов и отговарят на въпроса
Какви чувства изразява Иван Вазов към България
чрез възклицателните изречения?
В хода на работа се обяснява лексикалното значение на думата меняват се – сменят се. Задачите
към учениците са да препишат красиво третото изречение, да нарисуват с думи една от картините на
хубавото ни отечество и да напишат синоними на думите отечество и омайно.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
УПОТРЕБА НА ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИТЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ

ване на новото понятие възклицателно изречение и
формиране на умения за уместна употреба на възклицателните изречения в конкретни комуникативни
ситуации. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на изразените с помощта на възклицателни изречения чувства
− − четене на възклицателни изречения с подходяща
интонация
− − съставяне на възклицателни изречения по нагледна опора.
В първото упражнение учениците откриват възклицателните изречения в текста на Дора Габе и коментират какви чувства изразява детето чрез тях.
Изяснява се лексикалното значение на думата кенар – вид плат с ивици за украса.
Ая припомня, че възклицателните изречения се
четат с подходящ тон, така че тези, към които са отправени, да разберат какви чувства изразяваме.
Във второто упражнение учениците преписват
изреченията и срещу всяко от тях отбелязват какво
чувство се изразява с него: радост, страх, възхищение, тревога, болка, изненада, съжаление. Учениците трябва да прочетат изреченията така, че слушателят да разбере какви чувства изразяват.
В третото упражнение учениците разглеждат снимка, на която са заснети малки деца в народни носии, които играят ръченица. Съставят възклицателни изречения,
написват ги в тетрадките и ги прочитат с подходящ тон.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
УПОТРЕБА НА ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИТЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за правилна употреба на
възклицателните изречения.
Очаквани резултати:
• Употребява възклицателни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края на възклицателни изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдя-
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Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за правилна употреба
на възклицателните изречения.
Очаквани резултати:
• Употребява възклицателни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края на възклицателни изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на новото понятие възклицателно изречение и
формиране на умения за уместна употреба на възклицателните изречения в конкретни комуникативни
ситуации. В урока тя се реализира чрез:
− − откриване на възклицателни изречения и думите
в тях, които подсилват изразените чувства в текст
− − употреба на думи за подсилване на изразените
във възклицателните изречения чувства.
В първото упражнение учениците прочитат стихотворението Цвете в саксия от Иван Цанев и откриват възклицателните изречения в него.
Отговарят и на въпросите: Какво чувство изразява всяко от тях? Кои думи е използвал авторът,
за да усили тези чувства?.
Вниманието на учениците се насочва към правилото, че възклицателните изречения могат да съдържат думи, които подсилват изразените чувства: ах,
ох, их, как, какво, какъв, каква, колко, я, о, брей, ухо.
Във второто упражнение учениците прочитат
откъса от Зелена приказалка на Мая Дългъчева, откриват възклицателните изречения и ги написват в
тетрадките.
Учениците отговарят на въпроса Какво чувство
изразява всяко възклицателно изречение?, подчертават думите, с които се подсилват изразените чувства и прочитат изреченията изразително.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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ПОДБУДИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за разпознаване на подбудителните изречения за заповед, молба, съвет,
забрана
− − формиране на умения за разпознаване на подбудително от възклицателно изречение
− − формиране на умения за правилно пунктуационно
оформяне на края на подбудителното изречение.
Очаквани резултати:
• Разпознава подбудителните изречения за заповед, молба, съвет, забрана.
• Разпознава подбудително от възклицателно изречение.
• Оформя пунктуационно правилно края на подбудително изречение.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е въвеждането на новото понятие подбудително изречение и
формиране на умения за разпознаване, правилно писане и уместна употреба на подбудителните изречения в конкретни комуникативни ситуации. В урока тя
се реализира чрез:
− − анализиране на комуникативната ситуация и откриване на изречения, изразяващи заповед, молба, съвет, забрана
− − откриване на подбудителни изречения в текст и
обясняване на избора на пунктуационен знак в
края им
− − четене на подбудителни изречения с подходяща
интонация.
В първото упражнение е представена комуникативна ситуация, при която състезатели по лека

атлетика и техният треньор разговарят по време на
тренировка. Учениците трябва да разгледат илюстрациите и да прочетат изреченията.
След прочита на изреченията учениците коментират конкретната речева ситуация и отговарят на
въпроса С кое изречение се изказва заповед, с кое
– забрана, с кое – съвет, с кое – молба?.
Във второто упражнение учениците прочитат откъса от българската народна приказка Мекушка, Твърдушка и Сладушка и откриват изреченията, с които
героят се обръща към някого с конкретна подбуда.
Следва въвеждане на новото понятие подбудително изречение и неговото пунктуационно оформление. Коментират се различните видове подбуди
(намерения), които са изказани с различните подбудителни изречения.
Ая напомня, че в края на подбудителното изречение се пише точка(.), когато заповедта, забраната,
съветът или молбата се изказват спокойно.
В третото упражнение учениците сравняват трите подбудителни изречения, като ги прочитат с подходящ тон, така че да изразят молба или забрана и да
оправдаят употребата на точка или удивителен знак.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
УПОТРЕБА НА ПОДБУДИТЕЛНИТЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ

будителните изречения в различни речеви ситуации.
Очаквани резултати:
• Употребява подбудителни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края на подбудителни изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на новото понятие подбудително изречение
и на уменията за разпознаване, правилно писане и
уместна употреба на подбудителните изречения в
конкретни комуникативни ситуации. В урока тя се
реализира чрез:
− − осмисляне в практически план на употребата на
подбудителни изречения в речта
− − образуване на подбудителни изречения по дадени
предупредителни и забранителни знаци
− − използване на изрази за вежливост при образуване на подбудителни изречения.
В първото упражнение учениците четат надписите на табелите: Моля, пазете тишина!, Не гази
тревата!, Пази гората от пожар!, Моля, не се
навеждай през прозореца! и отговорят на въпроса
Какви са по цел на изказване изреченията на табелите?.
Учениците разглеждат внимателно пътните знаци. Задачата е да съставят подбудителни изречения
към тях, да ги напишат в тетрадката и да поставят
необходимия препинателен знак.
Във второто упражнение учениците сравняват
двете подбудителни изречения и казват по какво
се различават. Те трябва се досещат, че в първото
изречение има дума за вежливост и затова речта е
учтива.
В третото упражнение учениците подобряват
изреченията, като прибавят в тях изразите за вежливост: Моля те…, Ако обичаш…, Бъди така добър...
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за правилна употреба на под83

УПОТРЕБА НА ПОДБУДИТЕЛНИТЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ

Във второто упражнение учениците прочитат
пословиците и преписват само тези, които са изказани с подбудителни изречения.
Учениците отговарят на въпросите: Как са изказани мъдрите съвети, за да завършват с точка? Спазваш ли тези съвети?
Като забавен акцент се появява Ян, за когото е
трудно да определи как да оформи пунктуационно
подбудителните изречения. Учениците му помагат,
като прилагат усвоените знания.
В третото упражнение учениците прочитат откъса от приказката Момче и вятър на Ран Босилек и
преписват подбудителните изречения.
В края на упражнението учениците обясняват
какво изразява всяко от подбудителните изречения и
прочитат изреченията така, че да покажат какво изразяват – заповед или молба..
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания
Цели на урока:
− − затвърдяване на умения за правилна употреба на
подбудителните изречения в различни речеви ситуации.
Очаквани резултати:
• Употребява подбудителни изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно края на подбудителни изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на новото понятие подбудително изречение и на
уменията за разпознаване, правилно писане и уместна
употреба на подбудителните изречения в конкретни комуникативни ситуации. В урока тя се реализира чрез:
− − образуване на подбудителни изречения по дадени речеви ситуации и правилно пунктуационно оформяне
− − разграничаване на подбудително изречение, което завършва с точка, от съобщително изречение
− − четене на подбудителни изречения с подходяща
интонация.
В първото упражнение учениците съставят подбудителни изречения по дадени речеви ситуации: да
заповядат на кучето да донесе пръчката; да забранят
на братчето да драска по тетрадката; да посъветват
по-малките ученици как да се държат в библиотеката; да помолят вежливо родителите си да ги запишат
в клуба по танци; да предложат на съучениците да
организират пролетно почистване.
Учениците написват изреченията в тетрадката и
поставят съответния знак – удивителна или точка.
84

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за преобразуване на възклицателни изречения.
Очаквани резултати:
• Преобразува възклицателни изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е формиране
на умения за преобразуване на възклицателни изре-

чения. В урока тя се реализира чрез:
− − преобразуване на възклицателни изречения така,
че да изразяват различни чувства
− − преобразуване на съобщително изречение във
възклицателно с използване на думи за подсилване на изразените чувства
− − преобразуване на съобщително изречение във
възклицателно с помощта на интонацията.
В първо упражнение учениците прочитат стихотворението като добавят подходяща възклицателна дума
от предложените: я, ей, хей, о, олеле, ура, ех, брей.
Работата по това упражнение изисква да се отговори на въпроса кои думи са пропуснати, да се напише стихотворението в тетрадката и да се допълни
с три възклицателни думи по избор. Необходимо е
учениците да обяснят какви чувства се изразяват с
всяко от възклицателните изречения.
Във второто упражнение учениците променят съобщителното изречение Заваля дъжд така, че изразяват: изненада, радост и недоволство.
Те написват изреченията в тетрадката и внимават
какъв знак ще поставят в края на изреченията, кои
думи ще използват за подсилване на изразените чувства, къде ще напишат запетаята. Накрая прочитат
изреченията така, че да изразят чувството с помощта
на гласа си. Други въпроси на които трябва да отговорят са: Можеш ли да преобразуваш възклицателното изречение в съобщително? и С какъв знак
завършва изречението?.
В третото упражнение учениците преобразуват
изречението Паднах от колелото. от съобщително
във възклицателно с помощта на възклицателните
думи: ох, леле, ооо. Учениците написват изреченията в тетрадката и внимават какъв знак ще поставят в
края им, какви чувства ще изразят чрез изреченията
и с каква интонация ще ги прочетат.
Ая напомня, че можем да преобразуваме съобщително изречение във възклицателно, като добавяме думи за подсилване на изразените чувства и като
произнасяме изречението с подходяща интонация.
При писане поставяме удивителен знак в края на изречението.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
ПОДБУДИТЕЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за преобразуване на подбудителни изречения.
Очаквани резултати:
Преобразува
подбудителни изречения.
•
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е формиране
на умения за преобразуване на подбудителни изречения. В урока тя се реализира чрез:
− − анализиране на комуникативна ситуация и образуване на различни подбудителни изречения
− − преобразуване на съобщително изречение в подбудително изречение така, че да изразява молба,
заповед, съвет, забрана и като се използват изрази за вежливост.
В първото упражнение е представена комуникативна ситуация, при която деца пресичат на оживено кръстовище и разговарят помежду си. Учениците
трябва да разгледат илюстрацията и да прочетат думите на децата. Те преписват изреченията и казват
кое от тях не е подбудително. После пишат след всяко подбудително изречение какво изразява – заповед, забрана, съвет или молба. Съставят още подбудителни изречения по картината.
Във второто упражнение се преобразува подбудителното изречение Не играйте на уличното платно! така, че да изразява молба, заповед и забрана.
Учениците пишат изреченията в тетрадката и ги прочитат с подходяща интонация.
В третото упражнение учениците прочитат изреченията и поправят грешките така, че да накарат
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шофьорите да спазят правилата за движение. После
написват изреченията в тетрадката.
Ян помага на учениците, като предлага подходящи думи и изрази: Моля… Ако обичаш… Не трябва… Недейте…
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
УПОТРЕБА НА ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИ И
ПОДБУДИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ В ТЕКСТА

− − реализиране на междупредметни връзки с обу-

чението по човекът и природата и човекът и обществото.
В първото упражнение е включено ученическо
съчинение, което третокласниците прочитат и отговорят на въпросите: Какви чувства изразява Камелия в съчинението си? Кои са възклицателните изречения? Кои са подбудителните изречения?. След
това те преписват по свой избор възклицателни или
подбудителни изречения от текста. По този начин
учениците осмислят в практически план речевата
употреба на възклицателните и подбудителните изречения и се учат как да изразяват своите впечатления, чувства и вълнения.
Във второто упражнение учениците прочитат
текста и коментират чувствата на автора Любен Каравелов.
Работата продължава с написването на едно
възклицателно изречение, с което третокласниците
трябва да изразят възхищението си от красотата на
родната земя и едно подбудително изречение, с което
да посъветват всички да опазват природните забележителности на родината.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО ЦЕЛ
НА ИЗКАЗВАНЕ

Вид на урока: Урок за нови знания
Цели на урока:
− − формиране на умения за уместна употреба на
възклицателните и подбудителните изречения в
зависимост от комуникативната ситуация.
Очаквани резултати:
• Употребява уместно възклицателните и подбудителните изречения в зависимост от комуникативната ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е формиране
на умения за уместна употреба на възклицателните
и подбудителните изречения в зависимост от комуникативната ситуация. В урока тя се реализира чрез:
− − осмисляне в практически план на речевата употреба на възклицателни и подбудителни изречения
− − откриване на изразителната функция на възклицателните и подбудителните изречения в художествената литература
− − образуване на възклицателни и подбудителни изречения по дадена речева ситуация
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Вид на урока: Урок за обобщение
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията за видовете изречения

− − затвърдяване на уменията за уместна употреба на

видовете изречения в речта.
Очаквани резултати:
• Употребява различни по цел на изказване изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Оформя пунктуационно правилно различни по
цел на изказване изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
В основата на методическата работа е затвърдяване на знанията и уменията на учениците за уместна
употреба на видовете изречения в зависимост от комуникативната ситуация и правилно им оформяне. В
урока тя се реализира чрез:
− − откриване и определяне на видовете изречения
по цел на изказване в текст
− − поставяне на пропуснати пунктуационни знаци в
текста
− − анализиране на комуникативна ситуация и определяне на вида изреченията, които са употребени.
В началото на урока се обобщават видовете изречения по цел на изказване с помощта на схемата в
учебника. Затвърдяват се знанията на учениците за
различните видове изречения и правилното им пунктуационно оформяне.
В първото упражнение учениците прочитат стихотворението и отговорят на въпросите, които насочват вниманието към употребата на различните
видове изречения по цел на изказване.
Те съставят едно съобщително изречение с отговора на загадката.
Във второто упражнение учениците прочитат откъс от приказката Косе Босе от Ран Босилек. Определят видовете изречения по цел на изказване. Преписват
текста в тетрадката, като поставят пропуснатите знаци.
В третото упражнение прочитат изреченията и
разпознават народните приказки. Отговарят и на въпроса Какво се изказва с всяко изречение?.
В четвърто упражнение е представена комуникативна ситуация, в която третокласници подготвят
предстояща екскурзия и разговарят. Работата на учениците включва: да прочетат изреченията, да определят какви са по вид, да преобразуват съобщителното
изречение във въпросително, в подбудително и във
възклицателно.
Петото упражнение изисква да се прочете текста с
такава интонация, че да се предадат чувствата на автора.
Учениците преписват второто изречение и отговарят на въпроса Защо то не е въпросително?.
Следва тестовата задача с верен отговор – б).
Следва работа в УТ №2:
– Страничка за самопроверка „Видове изречения по цел на изказване“ – стр. 28
– Междинна диагностика с работен лист
„Знам и мога №6“ – стр 39 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 220, Книга за учителя).

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ

Вид на урока: Урок за преговор
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията за текст и изречение.
Очаквани резултати:
• Определя темата на текста и ключовите думи в
него.
• Употребява различни по цел на изказване изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Разпознава, разграничава и оформя пунктуационно правилно видовете изречения по цел на
изказване.
• Преобразува различни по цел на изказване изречения.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът за текст и изречение е първият от групата
уроци с преговорен характер. В основата на методическата работа е затвърдяване на знанията и уменията на учениците за текста /тема и ключовите думи в
него/, както и за правописа и употребата на видовете
изречения, в зависимост от комуникативната ситуация. В урока тя се реализира чрез:
− − определяне на темата на текст, ключовите думи и
видовете изречения в него
− − поставяне на пропуснати пунктуационни знаци в
текст
− − преобразуване на изречения
− − образуване на различни по цел на изказване изречения по дадена речева ситуация
− − подреждане по смисъл на изреченията в текст.
В началото на урока се преговаря наученото за
текста като най-голямата езикова единица, в която
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изреченията са свързани по смисъл. Текстовете биват устни и писмени.
В първото упражнение учениците прочитат откъс от текста Северното сияние за подарък от Петя
Александрова, определят темата и откриват ключовите думи в него.
Работата продължава с откриване на изреченията, които завършват с удивителен знак и определяне
кое от тях е възклицателно и кое – подбудително.
Във второто упражнение учениците преписват
стихотворението Молба от Кръстьо Станишев, като
поставят пропуснатите знаци.
Работата продължава с преобразуване на последното изречение във възклицателно.
В третото упражнение учениците разглеждат
снимката към него, съставят различни по цел на изказване изречения, написват някои от тях в тетрадката и измислят текст за табелка, която децата от снимката ще поставят.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
ДУМА. ЗНАЧЕНИЕ И СТРОЕЖ НА
ДУМАТА

Вид на урока: Урок за преговор
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията и уменията за строежа
и значението и на думите.
Очаквани резултати:
• Определя пряко и преносно значение на думата.
• Разпознава думи с близко значение (синоними).
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• Разпознава сродни думи.
• Разграничава видове морфеми (представка и корен).

Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът е вторият от групата уроци с преговорен
характер. В основата на методическата работа е затвърдяване на знанията и уменията на учениците за
значението и строежа на думите. В урока тя се реализира чрез:
− − употреба на думи в пряко и преносно значение и
синоними в речта на учениците
− − подбор на думи в съответствие с конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация
− − разграничаване на корена и представката като
части на думата
− − разпознаване на сродни думи по общия им корен
и откриване на техните правописни особености
− − правописна проверка чрез сродни думи.
В началото на урока се преговаря, че думите имат
пряко и преносно значение.
Прякото значение е основно. Основното значение на думата може да се пренася при сходство върху други предмети, признаци, действия. Тогава думата се употребява в преносно значение.
В първото упражнение учениците прочитат текста
Приказка за розовото зайче от Кина Къдрева и написват в тетрадките си синоними на подчертаните думи
(балкон, казаха, красиви).
Работата продължава с откриване на думата с
преносно значение в последното изречение, преписване на сродните думи от текста и подчертаване на
корена им.
Във второто упражнение учениците откриват
сродните думи във всяко изречение, преписват ги и
подчертават корена им.
В трето упражнение учениците окриват кои представки е употребил неправилно Ян в съчинението си.
Учениците преписват текста, като поставят подходящи представки в думите.
Появата на Ян в този преговорен урок не е случайна. Някои ученици, също като него, навярно все
още срещат трудности, свързани с определяне на
корена и представката в думата, както и при определяне на сродните думи. В процеса на работа те
трябва да осмислят знанието, че общата част на група думи, която ги свързва по значение, се нарича
корен на думата. Думите с един и същи корен се
наричат сродни думи. Представките имат словообразуваща функция. Такъв е и смисълът на схемата над изображението на Ян: дума – корен – сродни
думи – представки.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА

определят рода и числото им. После написват сродните думи на съществителното име пътека.
Във второто упражнение учениците прочитат откъс от стихотворението Неочакван резултат на Валери Петров, откриват и преписват глаголите, които
са образувани с представки и определят рода и числото им (обели, изфуча, изкатери, счупи, изкъпа, замяука, настръхна).
Работата продължава с писане на синоними на
подчертаните думи.
Ая припомня формите за лице и число на спомагателния глагол съм, което ще помогне на учениците
да определят коя е формата, употребена в изреченията от третото упражнение.
В него учениците попълват в изреченията пропуснатите прилагателни имена дълга, висока, пълноводна, като ги степенуват.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.

Вид на урока: Урок за преговор
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията и уменията за думите
като частите на речта.
Очаквани резултати:
• Разпознава личното местоимение, глагола, съществителното и прилагателното име като части
на речта, образува и употребява в речта си правилно и уместно техни форми.
• Разпознава думата съм като спомагателен глагол.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът за думата като част на речта е третият от
групата уроци с преговорен характер. В основата на
методическата работа е затвърдяване на знанията и
уменията за лично местоимение, за образуване на
глаголи с помощта на представки, за степенуване на
прилагателните имена. В урока тя се реализира чрез:
− − допълване на пропуснати лични местоимения в
текст
− − открива в текст на глаголи, образувани с представки
− − допълване на прилагателни имена в изречения и
степенуването им.
В началото на урока се преговарят изучените части на речта: лично местоимение, глагол, съществително име и прилагателно име с помощта на схемата
в учебника.
В първото упражнение учениците допълват пропуснатите лични местоимения в изреченията от текста Гъсеница трамвай от Ю. Момчилова и преписват тези изречения в тетрадките.
Работата продължава, като учениците преписват
от последното изречение съществителните имена и

ЗВУКОВЕ И БУКВИ

Вид на урока: Урок за преговор
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията и уменията за звуковете и буквите.
Очаквани резултати:
• Разграничава ударена от неударена сричка.
• Пише правилно буквите на гласните звукове в
ударена и неударена сричка и в крайна сричка на
думата.
• Прилага начини за проверка на правописа на
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гласни в неударени срички и на съгласни звукове
в средата на думата.
• Прави разлика между изговор и правопис на неударена гласна.
• Пише правилно беззвучните с и т пред звучни
съгласни в началото и в средата на думата.
• Открива несъответствия между изговори правопис на гласни и съгласни звукове.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът за звуковете и буквите е четвъртият от
групата уроци с преговорен характер. В основата на
методическата работа е затвърдяване на знанията и
уменията на учениците, свързани с тях. В урока тя се
реализира чрез:
− − препис на текст и допълване на пропуснати букви
на гласни и съгласни звукове в думите
− − прилагане на начини за проверка на правописа на
думите
− − откриване на думи в кръстословица и допълване
на пропуснати букви
− − редактиране текст и отстраняване на допуснати
грешки в правописа на думите
− − решаване на четивна загадка.
В дясната част на страницата се припомнят основните положения при правописа на звуковете
(правопис на гласните звукове в неударена сричка,
правопис на звучните съгласни).
В първото упражнение учениците преписват откъс от стихотворението Ученик, мишка и баба от
Панчо Панчев като допълнят пропуснатите букви
в думите (приказки, книжка, компютъра, ръката,
футбол, велосипед, спортува, компютъра, слаб,
блед, ръцете).
Работата продължава с написване на думите за
проверка. Някои от тях учениците проверяват в правописен речник.
Във второ упражнение учениците откриват пропуснатите букви и написват думите от кръстословицата (хоризонтално: град, сговор, гора, сън, гълъб;
вертикално: гост, див, огън, труд, ъгъл, праг) в една
колона в тетрадката. Срещу всяка дума да се написва
думата за проверка. С някои от думите от кръстословицата учениците съставят изречения.
Над илюстрацията с Ян се припомнят правописните правила за изговора и правописа на групи съгласни, двойно -нн- при прилагателните имена, степенуването им.
Така в трето упражнение учениците помагат на
Ян да напише съчинението си правилно.
Аз очаквам с особено нетърпение лятната ваканция. Ще има много радостни игри и забавления.
Лятото е моят най любим сезон. Тогава се чувствам най-щастлив.
Упражненията в учебна тетрадка №2 следват
структурата на упражненията в учебника и са
предвидени за самостоятелна работа.
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КАКВО НАУЧИХМЕ В ТРЕТИ КЛАС

Вид на урока: Урок за изходяща диагностика
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията и уменията на учениците за звуковия състав и строеж на думите, за
частите на речта и за видовете изречения.
Очаквани резултати:
• Употребява различни по цел на изказване изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Разпознава изучаваните части на речта, образува
и употребява правилно и уместно техни форми.
• Употребява думи в пряко и преносно значение и
синоними в речта си.
• Подбира думи в съответствие с конкретен езиков
контекст и комуникативна ситуация.
• Разграничава корена и представката като части
на думата.
• Пише правилно гласните и съгласните звукове в
думите и думи с група съгласни.
Предложения за ефективен учебен процес:
Урокът е обобщителен по своя характер. В основата на методическата работа е затвърдяване на
знанията и уменията на учениците, свързани с обучението по БЕЛ в 3. клас. и подготовка за провеждане на изходящата диагностика. В урока тя се реализира чрез:
− − допълване на пропуснати пунктуационни знаци
в текст и определяне вида на изреченията в него
− − допълване на форми на спомагателния глагол съм
в изречения
− − използване на учтивата форма на личното местоимение за 2 л., мн.ч. – Вие
− − използване на степенувани прилагателни имена;
− − обясняване на изговора и правописа на звуковете

в думите и прилагане на различни начини за правописна проверка
− − сравняване на художествената изразност на изобразителното изкуство и литературата
− − реализиране на междупредметни връзки с обучението по изобразително изкуство чрез рубриката Словесни пейзажи.
В първото упражнение учениците преписват откъс от стихотворението Как тупка сърцето от Петя
Александрова, като допълват пропуснатите знаци в
края на изреченията и откриват видовете изречения
по цел на изказване.
Във второто упражнение учениците преписват
изреченията, допълват пропуснатите форми на спомагателния глагол съм, като се ориентират по дадените лични местоимения.
Работата продължава със съставяне на изречение с учтивата форма на личното местоимение за 2
л. мн.ч.
В третото упражнение учениците прочитат
пословиците и обясняват разликата между изговора
и правописа на думите с група съгласни.
Следва тестовата задача с верен отговор б).
В рубриката Словесни пейзажи учениците прочитат стихотворението Лято от Елисавета Багряна и
определят темата на текста.
Работата върху текста продължава с откриване
на думите, които са употребени в преносно значение,
писане на синоними на думите небе и трепти, препис на прилагателните имена в тетрадката и степенуването им.
След като завършат с работата с текста, учениците разглеждат картината на Владимир ДимитровМайстора и отговарят на въпросите: По какво си
приличат картината и стихотворението?, Какви
цветове е използвал художникът, за да изрази красотата на лятото?.
В рубриката Работилница за творчество на
учениците се дава възможност да нарисуват пейзаж
или да напишат стихотворение на тема Лято.
Следват работа в УТ №2:
– Страничка за самопроверка „Какво научих в 3. клас“ – стр. 33
– Изходяща диагностика с работен лист
„Знам и мога №7“ – стр. 41 (диктовката и критериите за нейната оценка са поместени в приложение №1, стр. 221, Книга за учителя)

СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ
УСТНА РЕЧ

Вид на урока: Урок за преговор – 1 час, учебник
стр. 84
Цели на урока:
− − развитие на умения за общуване чрез устната реч.
Очаквани резултати:
• Осмисля ролите при устното общуване.
• Разграничава пряко от непряко общуване.
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото, с помощта на схемата в учебника, учениците си припомнят, че устна реч е когато говорим и
слушаме. Главните акценти в работата на учениците са:
− − да определят участниците в общуването, начина им
на общуване и специфичните комуникативни цели на
всеки от участниците Кой говори? На кого говори?
Защо говори? Кога говори? Къде говори?
− − да участват в комуникативна ситуация, изискваща формулиране на цел, избор на събеседник.
Упр. 1 – Учениците коментират комуникативната ситуация – Ян разговаря с Ая; въпроси към учениците: Каква е речта на участниците в разговора?
На кого говори Ян? Кой слуша?
Упр. 2 – Комуникативна ситуация – членовете
на семейството общуват помежду си и дават съвети
на Марина; въпроси към учениците: За какво моли
Марина? Кой от семейството на Марина ѝ дава
съвети? Кой изразява недоволство? Кой хвали Марина? За какво мечтае братчето? Как общуват
събеседниците – устно или писмено?
Упр. 3 – Учениците разговарят за заниманията си
през лятната ваканция: Кои от тях ти бяха забавни
и кои – скучни? За кое от тях искаш да разкажеш?
Защо? На кого?
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ПИСМЕНА РЕЧ

Вид на урока: Урок за преговор – 1 час, учебник
стр. 85
Цели на урока:
− − развитие на умения за общуване чрез писмената реч.
Очаквани резултати:
• Ориентира се в комуникативно речевата ситуация.
• Осмисля ролите при писменото общуване.
• Разграничава пряко от непряко общуване.
Предложения за ефективен учебен процес:
В началото, с помощта на схемата в учебника, учениците си припомнят, че писмена реч е когато четем и
пишем. Главните акценти в работата на учениците са:
− − да определят участниците в общуването, начините и средствата на общуване в конкретна комуникативна ситуация
− − да създават писмен текст в съответствие с конкретна комуникативна ситуация
− − да разграничават различни видове текстове в съответствие с комуникативното намерение
− − да се ориентират в комуникативна ситуация при
непряко общуване, включително и в електронна среда
− − да се реализират междупредметни връзки с обучението по човекът и природата.
Упр. 1 – Учениците четат и коментират надписите по табелите в планината. След това съставят надписи, подходящи за табели за градския парк.
Упр. 2 – Учениците трябва да помогнат на Вяра,
като прочетат началото на четири текста и да открият
неговия вид – покана, съобщение, писмо или картичка. Следва работа по текстовете.
Упр. 3 – Учениците четат електронни съобщения
между Сашо и майка му и отговарят на въпросите:
Как общуват Сашо и майка му – пряко или непряко? Какъв отговор ще избере Сашо?
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УСТНА И ПИСМЕНА РЕЧ

Вид на урока: Урок за преговор – 1 час, учебната тетрадка №3 – стр. 5
Цели на урока:
− − развитие на уменията за общуване чрез писмената реч.
Очаквани резултати:
• Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация.
• Осмисля ролите при устното и писменото общуване.
• Разграничава пряко от непряко общуване.
Предложения за ефективен учебен процес:
Работата в учебната тетрадка е реализирана във
вид на упражнения за усъвършенстване на устната и
писмената реч на учениците. За целта те:
− − определят участниците в общуването, начините
и средствата на общуване в конкретна комуникативна ситуация
− − създават писмен текст в съответствие с конкретна комуникативна ситуация
− − реализират междупредметни връзки с обучението по човекът и природата.
Упр. 1 – Учениците разглеждат снимки, определят и отбелязват кога речта е устна и кога е
писмена възоснова на конкретната комуникативна
ситуация.
Упр. 2 – Съставят писмен текст с помощта на
словесни опори, в който разказват какво правят
през голямото междучасие (закусвам, почивам си,
играя, рисувам, разговарям с приятел, подготвям
се за часа).
Упр. 3 – Изпълняват задачата: Напиши текста
на съобщение до мама, че след часовете си на тренировка по баскетбол. Предположи какво ще ти
отговори тя. Учениците съставят кратък текст, като
отчитат конкретната речева ситуация.

ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО МОГА ДА
СЪЗДАВАМ

Вид на урока: Урок за преговор – 2 часа, учебник – стр. 86 – 87
Цели на урока:
− − актуализиране на знанията и уменията за текстовете, които са създавани във втори клас.
Очаквани резултати:
• Осмисля ролите при общуващите.
• Разграничава пряко от непряко общуване.
• Съставя кратки съобщения.
• Създава текст на поздравителна картичка.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците разграничават текстове на съобщение и на поздравителна картичка, откриват липсващата информация в съобщението. Припомнят си как
се пише съобщение с помощта на въпросите: За кого е
съобщението? Какво ще се случи? Кога ще се случи?
Къде ще се случи? От кого е съобщението?.
Упр. 2 – Съставят текст на поздравителна картичка, като определят адресата, комуникативното намерение и начина на общуване. Припомнят си как се
пише поздравителна картичка (обръщение, повод за
поздравлението, пожелания, от кого е).
Упр. 3 – Съставят кратко описание на най-хубавия
подарък, който са получили за рожден ден. Припомнят
си кое е най-важното при съчинение на описание.
Упр. 4 – Учениците прочитат преразказа на Яна,
коментират темата и героите на текста, съставят устно продължение и съчиняват край на предложената
приказка.

ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО МОГА ДА
СЪЗДАВАМ

Вид на урока: Входяща диагностика – 2 часа,
учебна тетрадка №3 – стр. 6 – 7
Цели на урока:
актуализиране
на знанията и уменията за тексто−−
вете, които са създавани във втори клас.
Очаквани резултати:
• Пише кратко писмено описание на предмет.
• Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст.
• Съчинява приказка по предложена словесна опора.
• Озаглавява собствен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Диагностиката се осъществява в следните направления:
− − тест за проверка на знанията
− − учениците правят описание на предмет
− − преразказват началото на художествен текст
− − съчиняват приказка по дадено начало.
Системата за отчитане на резултатите е
представена в раздел приложения под №2
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РЕЧЕВА УЧТИВОСТ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
2 часа, учебник – стр. 88
Цели на урока:
− − овладяване на образци на речевия етикет и изграждане на култура на речево поведение
− − формиране на умения за ориентация в комуникативни ситуации
− − формиране на умения за правилна употреба на
изразите за речева учтивост, в зависимост от конкретната комуникативна ситуация.
Очаквани резултати:
• Уместно употребява езикови средства според комуникативната ситуация.
• Прилага правила за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие.
• Допълва подходящи думи и изрази за учтивост
според комуникативната ситуация.
• Анализира комуникативна ситуация и актуализира правилата за речева учтивост при изразяване
на съгласие или несъгласие.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците допълват подходящи думи
и изрази за учтивост според комуникативната ситуация (Моля… Благодаря… Извинявай… Ако обичаш… Довиждане! Добър ден!).
Упр. 2 – Актуализират правилата за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие.
Задача към учениците: Прочети разказа на Борис.
Одобряваш ли постъпката на момчетата?
Следва рубриката Групова задача, в която учениците участват в играта на момчета – кавалери, момичета – дами. Създават диалог в различни речеви
ситуации, като прилагат правила за речева учтивост.
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РЕЧЕВА УЧТИВОСТ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 8
Цели на урока:
− − овладяване на образци на речевия етикет и изграждане на култура на речево поведение
− − формиране на умения за ориентация в комуникативни ситуации
− − формиране на умения за правилна употреба на
изразите за речева учтивост, в зависимост от конкретната комуникативна ситуация.
Очаквани резултати:
• Уместно употребява езиковите средства според
комуникативната ситуация;
• Дава примери за речева учтивост при общуване;
• Прилага правила за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците анализират комуникативна
ситуация и съставят диалог по нея, като използват
думи и изрази за речева учтивост.
Упр. 2 – Допълват пропуснати думи и изрази за
учтивост в диалог.
Упр. 3 – Актуализират ситуации в ежедневното
общуване, при които прилагаме правила за речева
учтивост.

ПИСАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 89
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за писане на съобщения на хартиен или електронен носител.
Очаквани резултати:
• Ориентира се в комуникативно речевата ситуация.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците анализират речева ситуация, свързана
с използване на съобщение, и определят информацията, която съобщението трябва да съдържа
− − откриват и отстраняват смислови неясноти при
непълни съобщения
− − обсъждат правила за графичното и пунктуационно оформяне на съобщението.
Упр. 1 – Aнализ на съобщение, написано на хартиен
носител, посветено на Деня на за народните будители.
Учениците си припомнят какво трябва да съдържа
съобщението, коментират написаното и правят извод
дали то отговаря на всички задължителни въпроси.
Упр. 2 – Анализ на електронни съобщения.
Учениците отговарят на въпроса Каква информация отсъства в съобщенията между момичето и
татко му? Защо? и си припомнят, че когато пишем
електронно съобщение, можем да пропускаме част
от информацията, която се допълва от изображение
или е споделена преди това.
Упр. 3 – Учениците изпълнят задача да напишатсъобщения за предстоящ празник или за предстоящо
събитие. За да е успешно изпълнението на тази задача, те получават допълнителни инструкции, които се
намират в долния десен ъгъл на страницата.

ПИСАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 9 – 10
Цели на урока:
− − формиране и затвърдяване на уменията за писане
на съобщения на хартиен или електронен носител.
Очаквани резултати:
Съставя
кратки съобщения чрез електронни и не•
електронни средства за общуване.
Предложения за ефективен учебен процес:
Обсъждат правила при писане на електронно съобщение – помощно поле, в дясната част на страницата.
Упр. 1 и упр. 2 – Сравняват съобщения на хартиен и електронен носител и обясняват каква информация са научили от тях
Упр. 3 – Пишат съобщение за предстоящ празник
или събитие, като определят адресата и средствата на
общуване.
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ПИСАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ – ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 11
Цели на урока:
− − затвърдяване на уменията за проверка и самопроверка на написаните съобщения на хартиен или
електронен носител.
Очаквани резултати:
• Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация.
• Редактира съобщенията.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − редактират информацията, която се съдържа в
написаните съобщения, като си помагат с въпросника за самопроверка в помощното поле,
вдясно
− − откриват и отстраняват смислови неясноти и
правописни грешки
− − упражняват правописа на сгрешените думи.
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ТЕКСТ. ТЕМА НА ТЕКСТА. КЛЮЧОВИ
ДУМИ В ТЕКСТА

Вид на урока: Урок за нови знания – 2 часа,
учебник – стр. 90 – 91
Цели на урока:
− − формиране на умения за определяне на темата на
текста и ключовите думи в него.
Очаквани резултати:
• Определя темата на текста и ключовите думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа се извършва в следната
последователност:
Упр. 1 – Учениците откриват връзката между съдържанието на текста и неговото заглавие. Учениците отговарят на въпросите и изпълняват поставените
им задачи, определят темата на текста, като отговарят на въпроса За какво се говори в текста?.
Упр. 2 – Учениците преразказват текста Изгубеното кученце, като променят разказвача (кученцето
става разказвач), но запазват темата (Един ден видях...).
Учениците разбират, че темата на текста е това,
за което се говори в него и често се подразбира от
заглавието.
Упр. 3 – Откриват в текста Чик-чирик ключовите
думи и изрази с помощта на въпросите Обърни внимание на подчертаните думи. Колко пъти се повтаря думата врабче? А думата Чик-чирик? Защо
без тези думи не можем да разберем за какво се
говори в текста? Въвежда се и се изяснява новото
понятие: ключови думи и изрази в текста.
Упр. 4 – Учениците прочитат стихотворението,
прилагат усвоените нови знания за определяне на темата и ключовите думи и избират подходящо заглавие.

ТЕКСТ. ТЕМА НА ТЕКСТА. КЛЮЧОВИ
ДУМИ В ТЕКСТА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 12
Цели на урока:
− − затвърдяване на знанията и умения за определяне
на темата на текста и ключовите думи в текста.
Очаквани резултати:
• Определя темата на текста и ключовите думи.
Предложения за ефективен учебен процес:
Методическата работа се извършва в следната
последователност:
Упр. 1 – Подреждат по смисъл изречения в текста Разходка с влак
Упр. 2 – Определят темата на текста Есенният
пазар и избират подходящо заглавие.
Упр. 3 – Откриват ключовите думи в текста Есенни жълтурчета.

ПРЕРАЗКАЗ НА НЕХУДОЖЕСТВЕН
ТЕКСТ

Вид на урока: Урок за нови знания – 2 часа,
учебник – стр. 92 – 93
Цели на урока:
развитие
на уменията да се преразказва научно−−
популярен текст
− − усъвършенстване на уменията за правилно предаване на съдържанието на научнопопулярен текст.
Очаквани резултати:
• Извлича конкретна информация от нехудожествен текст.
• Преразказва устно достъпен нехудожествен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците сравняват художествен и
нехудожествен текст, обсъждат информацията от съдържанието на нехудожествения текст.
Упр. 2 – Прочитат текста Малките пътешественици, определят вида на текста и обсъждат информацията, която се съдържа в него. Работят с тълковен
речник за изясняване значението на непознати думи.
Упр. 3 – Отговарят на въпроси върху съдържанието на текста Малките пътешественици, отразяват основните моменти от съдържанието в примерен план.
Упр. 4 – Съотнасят илюстрациите към основните
моменти от текста и с точките от примерния план.
Така се въвежда и изяснява новото понятие за
преразказ – предаване със свои думи точно и последователно съдържанието на чужд текст, като използва думи и изрази на автора и следва примерния план.
Упр. 5 – Анализират чужд преразказ на нехудожествен текст и прилагат новите знания, за да открият смислови неточности в него.
Упр.6 – Преразказват устно съдържанието на нехудожествен текст с опора на илюстрации, примерен
план и ключови думи и изрази от текста.
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ПРЕРАЗКАЗ НА НЕХУДОЖЕСТВЕН
ТЕКСТ

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 13
Цели на урока:
− − развитие и затвърдяване на уменията да се преразказва научнопопулярен текст;
− − усъвършенстване на уменията за правилност и
точност при предаване на научнопопулярен текст.
Очаквани резултати:
• Преразказва устно достъпен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците актуализират усвоените знания за
преразказ с помощта на Ая, което предполага успешното изпълнение на упражненията.
Упр. 1 – Учениците извличат конкретна информация от нехудожествен текст, като си помагат с въпроси към текста.
Упр. 2 – Съставят план на преразказа.
Упр. 3 – Правят устен преразказ на текста, като
си помагат с плана и ключови думи и изрази от текста.
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ПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 94 – 95
Цели на урока:
− − усъвършенстване на уменията да се преразказва
художествен текст (приказка)
− − формиране на начални умения за предаване на
пряка реч със свои думи.
Очаквани резултати:
• Прави подробен устен преразказ на кратък художествен повествователен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците се ориентират в съдържанието на приказката Най-голямото богатство и отговарят на въпросите към текста.
Обсъждат правилата за съставяне на подробен
преразказ на приказката – помощно поле, вдясно.
Упр. 2 – Като ползват дадените им насоки, учениците преразказват подробно приказката с помощта
на примерен план и ключови думи и изрази от текста.

ПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 14 – 15
Цели на урока:
− − усъвършенстване на уменията да се преразказва
текст
− − формиране на начални умения за предаване на
пряка реч със свои думи.
Очаквани резултати:
• Прави подробен писмен преразказ на кратък художествен повествователен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Четат и номерират изреченията от приказката Най-голямото богатство съобразно тяхната последователност в съдържанието на текста.
Упр. 2 – Преписват плана от учебника.
Упр. 3 – Преразказват подробно приказката с помощта на примерния план и ключовите думи и изрази
от текста. Написват преразказа, като обръщат внимание на правописа.

ПОДРОБЕН ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА –
ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 16
Цели на урока за затвърдяване на знанията:
− − формиране на умения за самопроверка, за поправка на собствения преразказ и запомняне на
думите с правописни особености, които са били
сгрешени при писане.
Очаквани резултати:
Прави
поправка на своя подробен писмен прераз•
каз на приказката.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците подобряват собствения си подробен
преразказ на приказка, като си служат с въпросите за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.
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ПРЕРАЗКАЗ НА БАСНЯ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 96 – 97
Цели на урока за нови знания:
− − усъвършенстване на уменията да се преразказва
художествен текст (басня)
− − затвърдяване на знанията за баснята като художествен текст.
Очаквани резултати:
• Прави подробен устен преразказ на кратък художествен повествователен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – учениците се ориентират в съдържанието на художествения текст Пчели и стършели и отговарят на въпросите към него. Изясняват лексикалното значение на непознатите думи.
Упр. 2 – Съотнасят илюстрациите към моментите от развитието на действието и точките от примерния план.
Упр. 3 – Откриват подходяща пословица за изразяване на поуката от баснята.
Учениците си припомнят правилата за преразказване на пряка реч и преразказват подробно устно
баснята с помощта на примерния план и ключовите
думи и изрази от текста.
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ПРЕРАЗКАЗ НА БАСНЯ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 17 – 18
Цели на урока за нови знания:
− − усъвършенстване на уменията да се преразказва
художествен текст
− − затвърдяване на знанията за баснята като художествен текст.
Очаквани резултати:
• Прави подробен писмен преразказ на кратък художествен повествователен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Съотнасят илюстрации към моменти от
развитието на действието и примерния план.
Упр. 2 – Преписват плана за преразказ на баснята от учебника.
Упр. 3 – Преразказват подробно баснята с помощта на примерен план и ключови думи и изрази от
текста.

ПРЕРАЗКАЗ НА БАСНЯ – ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 19
Цели на урока за затвърдяване на знанията:
− − формиране на умения за самопроверка, за поправка на собствения преразказ
− − запомняне на думите с правописни особености,
които са били сгрешени при писане.
Очаквани резултати:
• Прави поправка на своя подробен писмен преразказ на баснята.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 4 – Учениците подобряват собствения си
подробен преразказ на басня, като си служат с въпросите за самопроверка, отстраняват смислови неточности и допуснатите грешки в поправката
Упр. 5 – Упражняват правописа на сгрешените
думи.

РЕДАКТИРАНЕ

Вид на урока: Урок за нови знания – 2 часа,
учебник – стр. 98 – 99
Цели на урока за нови знания:
развитие
на умения за подобряване на текст чрез
−−
отстраняване на грешки в правописа и словореда
− − изграждане на умения за избягване на повторенията чрез синонимна замяна
− − формиране на умения за допълване на пропуснато и отстраняване на излишното в текст.
Очаквани резултати:
• Редактира чужд и собствен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците се запознават с новото понятие редактиране, като начин да се подобри даден текст.
Правилата за редактиране на текст се отработват
едно след друго в няколко текста, с помощта на словесни опори в помощното поле, вдясно.
Упр. 1 – Откриват правописни грешки в текста
Зеленушка, поправят ги и подобряват словореда на
думите в някои от изреченията.
Упр. 2 и упр. 3 – Откриват ненужните повторения в ученическия преразказ на приказката Болен
здрав носи и в научнопопулярния текст за щраусите. Подобряват двата текста, като заменят ненужните
повторения със синоними или с лични местоимения;
Упр. 4 и упр. 5 – Редактират текст чрез съкращаване или добавяне, за да стане речта по-точна и ясна.
На учениците се дава възможност да участват в
проектна дейност – проучване на любопитни факти
за щрауса.
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РЕДАКТИРАНЕ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр 20 – 21
Цели на урока за затвърдяване на знанията:
− − формиране на умения за редактиране на текст.
Очаквани резултати:
• Редактира чужд и собствен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
След като актуализират усвоените знания за начините на подобряване на текстове, учениците ги
използват, за да изпълнят задачите от упражненията.
Упр. 1 – Учениците редактират обявите на третокласниците, като отстраняват правописните грешки.
Упр. 2 – Учениците редактират съчинението на
Вера, което се нуждае от допълване с подходящи
прилагателни.
Упр. 3 – Чрез отстраняване на излишно употребениете думи, учениците редактират изреченията.
Упр. 4 – В преразказа на Вени има излишни повторенив, които учениците редактират, като използват
лични местоимения.
Упр. 5 – Учениците ще се забавляват, като редактират текста на Чупи до приятеля ѝ Джиго.

102

СЪЧИНЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 100 – 101
Цели на урока:
− − изграждане на умения за описание на наблюдаван
обект
− − развитие на словотворческите способности на
учениците
− − формиране на умения за усъвършенстване на
собствен текст.
Очаквани резултати:
• Прави устно съчинение описание.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците възприемат и осмислят новото понятие съчинение. В него се разкриват признаците и
качествата на даден предмет, животно, растение или
човек.
Упр. 1 – Четат и анализират научнопопулярни
описания и обръщат жнимание на последователността при описване признаците на животните (жираф, панда, кенгуру).
Упр. 2 – Изграждане на умения за описание на
наблюдаван обект по подобие на коментираните описания, развитие на словотворческите способности на
учениците.
Упр. 3 – Учениците си припомнят правилата за
писане на съчинение описание, правят устно съчинение описание на лъва, като отговарят на въпросите на
Ян и си помагат с примерния план и ключовите думи.
На учениците се дава възможност да участват в
проектна дейност по проучване и събиране на информация за живота на кенгуруто. Правят албум
или табло.

СЪЧИНЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка – стр. 22 – 23
Цели на урока:
− − изграждане на умения за описание на наблюдаван
обект
− − развитие на словотворческите способности на
учениците
− − формиране на умения за усъвършенстване на
собствен текст.
Очаквани резултати:
• Прави писмено съчинение описание на наблюдаван обект (лъв).
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците редактират чужд текст и отстраняват допуснатите грешки при описанието на лъва.
Упр. 2 – Преписват плана за описанието на лъва
от учебника.
Упр. 3 – Пишат описанието, като си помагат с
примерния план и ключови думи и изрази.

СЪЧИНЕНИЕ ОПИСАНИЕ – ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знанията
– 1 час , учебна тетрадка №3 – стр. 23
Цели на урока:
− − развитие на словотворческите способности на
учениците;
− − формиране на умения за усъвършенстване на
собствен текст.
Очаквани резултати:
Редактира
свой текст.
•
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците подобряват собственото си съчинение описание, като си служат с въпросите за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.
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СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕЖИВЯНА СЛУЧКА

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 102 – 103
Цели на урока:
− − развитие на словотворческите способности на
учениците
− − изграждане на умения за разказване на преживяно събитие.
Очаквани резултати:
• Съчинява устно собствен текст по преживяна
случка.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците разглеждат илюстрации и актуализират емоционално наситени случки и събития
от живота си.
Упр. 2 – Четат текста Случка с колело, написан
по преживяна случка, и определят основните моменти в него.
Учениците обсъждат правилата за създаване на
съчинение по преживяна случка (стр. 103) и съставят
устно съчинение, като спазават усвоените правила –
при съчинение по преживяване разказваме последователно случки, в които сме участници и които лично
сме преживели.
Ян допълва, че преживяната случка може да се
изрази и със стихотворение, песен или с рисунка.
Следва работа върху текста на Валери Петров.
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СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕЖИВЯНА СЛУЧКА

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 25 – 26
Цели на урока:
− − развитие на словотворческите способности на
учениците
− − изграждане на умения за разказване на преживяно събитие.
Очаквани резултати:
• Съчинява писмено собствен текст по преживяна
случка.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците коментират основните части,
които трябва да съдържа съчинението. Обръщат внимание на тяхната последователност и съставят устно
съчинение по преживяна случка, като си помагат с
въпросите:
Упр. 2 – Съставят и написват план за съчинението по преживяна случка.
Упр. 3 – Пишат съчинение по преживяна случка
и поставят подходящо заглавие на собствения текст.

СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕЖИВЯНА СЛУЧКА
– ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 27
Цели на урока:
− − развитие на словотворческите способности на
учениците
− − изграждане на умения за редактиране на собственото съчинение по преживяна случка.
Очаквани резултати:
• Редактира свой текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците подобряват собственото си съчинение
по преживяна случка, като си служат с въпросите
за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.

СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕН
ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, уч
ебник – стр. 104 – 105
Цели на урока:
− − развитие на пресъздаващото въображение на
учениците
− − формиране на умения за измисляне на собствена
история с любим герой от приказка.
Очаквани резултати:
Съчинява
собствен текст по словесна опора
•
(предложен литературен герой).
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците разглеждат илюстрации и ги
свързва с позната книга. Посочват автора на книгата
и назовава основните герои в нея. Четат откъси от
романа Книга за джунглата от Р. Киплинг, поместени в края на учебна тетрадка №3, разговарят за игрални и анимационни филми с герой Маугли.
Упр. 2 – Разглеждат илюстрация, в която основният герой е поставен в нови, различни от описаните
в книгата условия. Участва в обсъждане на ситуацията и на последствията от нея.
Упр. 3 – Учениците коментират качествата на основния герой Маугли.
Упр. 4 – След като обсъдят правилата за създаване на съчинение по предложен литературен герой
от помощното поле вдясно, съчиняват устно собствен текст, като си служат с примерния план. Избират
пословица за поука.
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СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕН ГЕРОЙ

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 28 – 29
Цели на урока:
− − развитие на въображението на учениците
− − формиране на умения за измисляне на собствена
история с любим герой от приказка
− − овладяване на умения за езиково оформяне на измисленото съдържание.
Очаквани резултати:
• Съчинява собствен текст по словесна опора
(предложен литературен герой).
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците си припомнят героите на
съчинението – кои са приятели и кои са врагове на
Маугли.
Упр. 2 – Припомнят си и си записват качествата
на Маугли.
Упр. 3 – Прочитат началото на историята с предложения литературен герой.
Упр. 4 – Преписват началото и продължават историята, като си помагат с примерния план и озаглавяват собствения текст.
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СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕН ГЕРОЙ –
ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 30
Цели на урока:
− − изграждане и усъвършенстване на уменията за
редактиране на собствен текст.
Очаквани резултати:
• Редактира собствен текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
учениците
подобряват собственото си съчинение
−−
по преживяна случка, като си служат с въпросите
за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.

СЪЧИНЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТЕМА

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 106 – 107
Цели на урока:
− − формиране на умения за писане по дадена тема.
Очаквани резултати:
• Определя темата на текста.
• Озаглавява чужд текст.
• Пише съчинение по зададената тема, като се придържа към нея.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците определят темата на чужд
текст и избират подходящо заглавие.
Обсъждат правила за създаване на съчинение по
дадена тема и ги откриват в текста от Упр. 1. Определят темата, описаните представи и желания, свързани
с темата, точките от примерния план, дали Белла се
придържа към темата и дали заглавието на текста е
подходящо.
Упр. 2 – Правят устно съчинение на тема Училище на бъдещето, като прилагат новите знания и си
помагат с примерния план.
Четат предложенията на Ян за допълнителни
теми за съчинения Приключение в Космоса, Ако от
небето валяха бонбони, Ако бях невидим.

СЪЧИНЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТЕМА

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 31 – 32
Цели на урока:
− − прилагане на усвоените знания и формиране на
умения за писане по дадена тема.
Очаквани резултати:
Пише
съчинение по зададената тема, като се при•
държа към нея.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците редактират чужд текст на
тема Училище на бъдещето, за да избегнат повторенията. Коментират съчинението на Елица, като отговарят на въпросите Харесва ли ви съчинението на
Елица?, Спазила ли е примерния план?
Упр. 2 – Пишат съчинение на тема Училище на
бъдещето, като спазват примерния план и си помагат
с информацията от помощното поле
Изпълняват допълнителна задача сами да илюстрират своето съчинение.
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СЪЧИНЕНИЕ ПО ДАДЕНА ТЕМА –
ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 33
Цели на урока:
− − формиране на умения за подобряване на собствен текст чрез редактиране.
Очаквани резултати:
• Редактира свой текст, като използва различните
усвоени умения.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците подобряват собственото си съчинение
по дадена тема, като си служат с въпросите за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.
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ПИСМЕН ОТГОВОР НА ПОСТАВЕН
ВЪПРОС

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 108 – 109
Цели на урока:
− − формиране на умения за писмен отговор на поставен въпрос, като се използват факти и идеи от
нехудожествен текст.
Очаквани резултати:
• Използва факти и идеи от нехудожествен (научнопопулярен) текст при писмен отговор на поставен въпрос.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците четат енциклопедичен текст
и откриват в него факти и идеи за отговор на поставен въпрос (Четат отговора на Ая на въпроса на Ян).
Упр. 2 – Обсъждат правилата за писмен отговор
на поставен въпрос от помощното поле, вдясно, запознават се с текста Делфини и отговарят на въпросите по съдържанието.
Упр. 3 – Прочитат въпроса Защо делфините са
интелигентни животни?, запознават се с плана за
работа и помощните изрази, и съставят устен отговор на въпроса, като използват информация от текста Делфините.
Допълнителна задача за реализиране на междупредметни връзки с обучението по човекът и природата: на учениците се предлага да участват в проектна дейност да проучат къде и как се полагат грижи
за пострадалите черноморски делфини.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ПОСТАВЕН
ВЪПРОС

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 34 – 35
Цели на урока:
− − формиране на умения за писмен отговор на поставен въпрос, като се използват факти и идеи от
нехудожествен текст.
Очаквани резултати:
• Използва факти и идеи от нехудожествен (научнопопулярен) текст при писмен отговор на поставен въпрос.
Предложения за ефективен учебен процес:
Упр. 1 – Учениците си припомнят текста Делфини, отговарят на въпроса Защо делфините са интелигентни животни?, като използват предложените
думи и изрази.
Упр. 2 – Отговарят писмено на поставения въпрос,
като си служат с информация от текста Делфини.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ПОСТАВЕН
ВЪПРОС – ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка №3 – стр. 36
Цели на урока:
− − формиране на умения за подобряване на собствен текст чрез редактиране.
Очаквани резултати:
Редактира
свой текст.
•
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците подобряват собственото си съчинение
по дадена тема, като си служат с въпросите за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.
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СЪСТАВЯНЕ НА ЛИЧНО ПИСМО

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, учебник – стр. 110 – 111
Цели на урока:
− − формиране на умения за съставяне на лично писмо на хартиен или електронен вариант.
Очаквани резултати:
• Съставя лично писмо.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците се запознават и възприемат новото
понятие лично писмо.
Упр. 1 – Сравняват писма с различен адресат,
подател, комуникативна цел, средство на общуване.
Упр. 2 – Разглеждат внимателно как е попълнен
пощенският плик – къде е написан адресът на подателя и на получателя.
Обсъждат правила за съставяне на лично писмо в
хартиен и в електронен вариант и коментират поместените писма.
Ая напомня, че след обръщението се пише запетая или удивителен знак.Текстът на писмото започва
на нов ред с главна буква. Името на подателя се пише
в края на писмото на нов ред.

110

СЪСТАВЯНЕ НА ЛИЧНО ПИСМО

Вид на урока: Урок за нови знания – 1 час, уч
ебна тетрадка №3 – стр. 37 – 38
Цели на урока:
− − формиране на умения за съставяне на лично писмо на хартиен или електронен вариант.
Очаквани резултати:
• Съставя лично писмо.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците актуализират знанията си за съставяне на лично писмо – от помощното поле.
Упр. 1 и упр. 2 – Учениците разглеждат писма
на електронен и на хартиен носител и отговарят на
поставените въпроси Обикновено или електронно
е писмото?, Каква грешка е допуснал Иван? Ще
стигне ли писмото му?
Упр. 3 – Пишат лично писмо, като избират сами
адресата, темата и средството за общуване. Помагат
си с инструкциите от помощното поле.
Попълват адресите на подателя и получателя
върху пощенския плик.

СЪСТАВЯНЕ НА ЛИЧНО ПИСМО –
ПОПРАВКА

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания –
1 час, учебна тетрадка – стр. 39
Цели на урока:
− − формиране на умения за подобряване на собствен текст чрез редактиране.
Очаквани резултати:
• Редактира свой текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците подобряват собственото си писмо,
като си служат с въпросите за самопроверка
− − отстраняват смислови неточности и допуснатите
правописни и пунктуационни грешки и написват
правилно, четливо и красиво поправката
− − упражняват правописа на сгрешените думи.

ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО СЕ НАУЧИХ
ДА СЪЗДАВАМ

Вид на урока: Урок за преговор – 1 час, учебник
– стр. 112 – 113
Цели на урока:
− − актуализиране и затвърдяване на знанията и умения за създаване на текстове.
Очаквани резултати:
Определя
темата на текста.
•
Пише
съчинение
по дадена тема.
•
Преразказва
устно
достъпен нехудожествен
•
текст.
• Използва факти и идеи от нехудожествен текст
при отговор на поставен въпрос.
• Прави подробен писмен преразказ на художествен повествователен текст.
• Съчинява писмен текст по преживяна случка и по
предложен литературен герой.
• Съставя лично писмо.
Предложения за ефективен учебен процес:
− − учениците определят темата на текста
− − преразказват устно достъпен нехудожествен
текст
− − четат нехудожествен текст и определят темата и
ключовите думи в него
− − преразказват устно текста с опора върху примерен план
− − отговарят писмено на поставен въпрос, като използва факти и идеи от текста
− − използват факти и идеи от нехудожествен текст
при отговор на поставен въпрос.
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ТЕКСТОВЕТЕ, КОИТО СЕ НАУЧИХ
ДА СЪЗДАВАМ

Вид на урока: Урок за изходяща диагностика – 2
часа, учебна тетрадка №3 – стр. 40 – 41
Цели на урока:
− − проверка на усвоените знания и усвоените умения за създаване на текстове.
Очаквани резултати:
• Отговаря вярно и с разбиране на задачите от теста.
• Използва усвоените знания и умения за създаване на текст.
Предложения за ефективен учебен процес:
Учениците решават учебни задачи в тестова форма,
изискващи прилагане на знания за създаваните в трети
клас текстове – преразказ, съчинение, лично писмо.
Пише по избор лично писмо, съобщение или съчинение по зададена от Ян тема.
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СЪВРЕМЕНЕН ЛИТЕРАТУРНООБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЕТЕТО КАТО ЧИТАТЕЛ
Моделът на литературно образование, проектиран в учебния комплект за 3. клас на издателство
Анубис, създава възможности и предоставя инструментариум за обновяване на началното литературно
обучение в контекста на компетентностния подход.
Той извежда като приоритет развитието на личността чрез изучаването на литературата и овладяването на четенето. Чрез компетентностния подход
съдържателните ориентации, заявени в учебната
програма по литература, могат да се осъществят в
перспективата на личностното развитие на детето.
Тъй като читателската компетентност е онова качество на личността, което се развива чрез овладяване на ключовите, литературните, социокултурните и комуникативните компетентности, именно
формирането на ученика читател се разкрива като
развиваща цел при компетентностноориентираното
литературното обучение.
Малкият ученик може да бъде оценен като компетентен читател при условие, че проявява потребност
и способност за общуване с литературата и книгата,
умее свободно да се ориентира в книжна среда и самостоятелно да избира книги от достъпния за четене кръг. Чрез книгата и четенето детето умело осъществява пълноценна комуникация с автори, герои
и читатели на детската литература, с удоволствие и
по своя инициатива практикува четенето и непрекъсаното повишава своята базова грамотност чрез самостоятелно учене.
Моделът за литературно обучение, който представяме, отговаря и на двете условия, като едновременно с това гарантира успешното прилагане на
учебните програми и дава свобода на учителя да ги
реализира творчески.

1. Цели и съдържание на началното
литературно обучение за формиране
на литературнообразован читател
Читателската компетентност е сложно структурирано единство от подкомпетентности, чието взаимодействие опитният читател умее да регулира, за да
постига успешно своите цели. Ето защо формирането на компетентен читател изисква както балансирано въздействие за изграждане на отделните компоненти, така и обучение в интегрирано прилагане на
знанията, уменията и компетенностите в контекста
на цялостната дейност на читателя. Тъй като формирането на отделните компетентнци се постига оптимално в рамките на цялото литературно обучение, то
учителят следва да се прицели към такива структу-

ри от компетенции, чието овладяване ще гарантира
функционалността на читателската дейност. С оглед
на това определяме и задачите в системата на литературното обучение комплексно:
• 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
изучаване.
• Развитие на читателската самостоятелност при
избора и в общуването с художественото произведение чрез широка ориентация в книжния
свят на литературата и практическо овладяване на книгата като инструмент за комуникация.
Непрестанно разширяване на читателския кръгозор, развитие на читателския интереси, на потребността и компетентността 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
непрекъснато усъвършенстване и прилагане на техниките за четене и писане с разбиране и на уменията за самостоятелно учене: целепоставяне, планиране, изпълнение, контрол и оценка на дейността.
• Непрекъснато усъвършенстване на качествата на
четивните умения и навици: правилност, съзнателност, изразителност, на комуникативноречевите
умения за устно и писмено общуване чрез текст и
на читателските умения за възприемане, осмисляне,
интерпретиране и оценяване на художествен текст.
• Развитие на познавателния и на творческия потенциал на детето чрез формиране на предметните
компетентности (литературноестетическа, социокултурна, езикова) в едивство с личностните компетентности: комуникативна компетентност и емоционална интелигентност, социална компетентност
за работа в екип и поемане на отговорност, умения
за критично мислене, работа с информация и решаване на проблеми, умения за общуване и творческо
себеизразяване чрез различни видове изкуства, както и в проектни дейности.
• Развитие на културната компетентност на малкия
ученик чрез изграждане на съзнание за национална и културна идентичност, позитивно отношение
към културното многообразие и междукултурния
диалог, приобщаване към общочовешките ценности и толерантност към културната различност.
Конкретизацията на целите представяме чрез очакваните резултати от обучението, отчитайки динамиката на различните компетенции в периода 1. – 3. клас.
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Динамика на литературните и социокултурните компетентности като очаквани резултати според
учебните програми от 1. до 3. клас
1. КЛАС
2. КЛАС
3. КЛАС
А. ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Литературни и фолклорни текстове / Особености на художествения текст
Теми и учебно
Теми и учебно
Теми и учебно съдържание
съдържание
съдържание
Очаквани резултати в края на годината
• Разпознава приказка, • Разпознава баснята по Тема 1. Литературни и фолклорни текстове
разказ, стихотвореосмиваните човешки
• Открива нравствени ценности в пословици.
Открива епитет и сравнение в литературни и
ние, гатанка.
недостатъци и поукаОтгатва
фолклорни
и
фолклорни произведения.
та,
свързана
с
тях.
•
литературни гатанки, • Осмисля текста на
• Открива епитета като изразно средство в изучавано
народната песен като
произведение.
достъпни за възрастта.
Разграничава
стихофолклорно
произве•
• Разграничава епитета от прилагателното име.
творна от нестиходение.
• Открива сравнението в изучавано произведение.
Открива
повторениеПрави връзка между епизода и цялостния текст
творна реч.
•
Чете
правилно
и
с
то
и
изброяването
на произведението.
•
разбиране малки по
като изразни сред• Съотнася заглавие към конкретен епизод.
Ориентира се във взаимоотношенията между
обем художествени
ства в конкретно лигероите в изучавано литературно или фолклорно
или нехудожествени
тературно и фолклорпроизведение.
текстове.
но произведение.
Установява
сходство
Разграничава
изуча•
•
• Проследява взаимоотношенията между героите в
и различия между две
вани или самостояизучавано произведение. Съпоставя постъпките на
литературни произветелно прочетени
героите и нравствените им качества.
дения (ЛК в края на
текстове като литераДоказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез
годината)
турни или фолклорни
изразително четене на художествен текст.
Чете
произведения
от
произведения.
•
• Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното
литературата за деца, • Познава литературни
произведение.
и фолклорни произпосветени на: семейИлюстрира с примери от текста отговора си по
ведения, посветени
ството, училищния
въпрос, свързан със съдържанието на изучавано
на България, прияживот, родината,
литературно и фолклорно произведение.
телството, знанието, • Участва в обсъждането на фрагменти от литературноигрите, празниците.
то произведение.
празниците.
• Преразказва устно
достъпни за възрастта • Рецитира детски
Тема 2. Особености на художествения текст
стихотворения от
малки по обем разка• Осмисля условния характер на художествения текст.
български автори
зи, кратки народни,
• Разграничава художествен от нехудожествен текст.
(Де е България от
преразказани (авто• Открива логически акценти в художествения текст.
Разграничава описание в художествен текст.
Ив. Вазов).
ризирани) и авторски
Открива
значението
приказки.
•
• Разпознава художественото описание в литературното
Рецитира
наизуст
на
непознати
думи
в
произведение.
•
кратки стихотвореконтекста на изучава- • Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст.
ния
ното произведение.
Ориентира
се
в
(Аз съм българче от
•
• Разграничава художественото описание от повествослучката в изучававанието в художествен текст.
Ив. Вазов).
Отговаря
кратко
на
ното
литературно
или
Изразява емоционално-оценъчно отношение към
•
въпроси по съдържафолклорно произвеизучавани или прочетени самостоятелно литеранието на изучавано
дение.
турни и фолклорни произведения.
Коментира
постъпкипроизведение.
•
• Изразява предпочитания към художествени текстове,
те на героите от изучапрочетени самостоятелно.
вано произведение.
• Интерпретира текста на литературни и фолклорни проАргументира
предизведения чрез участие в групова и екипна дейност на
•
почитания към герои
игрови и сценични форми.
и епизоди.
приказка, разказ, стихотворение, гатанка, басня, на- епитет, сравнение, пословица, художествен текст, худородна песен, епизод, повторение, литературен герой жествено описание, повествование
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1. КЛАС
2. КЛАС
Б. СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Читателски
интереси

• Дава примери за бла-

Читателски
опит

3. КЛАС

Читателска култура
Теми и учебно съдържание
Очаквани резултати в края на годината
Открива основни белези на своята национална идентичност в самостоятелно прочетени литературни
и фолклорни произведения
• Рецитира стихотворения от български автори (Обич от
Дора Габе).
• Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет.
• Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания,
кратки енциклопедии, интернет.
• Илюстрира културния диалог между различни общности
с примери от литературни и фолклорни произведения.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна дейност на игрови и сценични форми

• Отразява впечатлегопожелания, свързани
нията си от самостояс празници и обичаи.
телно прочетено
произведение.
• Чете кратки текстове
от детски списания и • Доказва разбиране на
въпроси по съдържаенциклопедии, доснието на изучаваното
тъпна информация от
литературно и фолинтернет.
• Ориентира се в офор клорно произведение.
млението на книгата • Свързва тематиката
на изучавани произ(книга, страница,
ведения с различни
корица, заглавие на
култури, бит, обичаи
книга, илюстрации).
и традиции.
• Прави разлики при
четене на текст от
• Дава идеи за разпределяне на ролите и за
хартиена страница и
поведението на геродисплей.
ите при сценичното
представяне на изучавано произведение.
В. КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ (ИНТЕГРАЦИЯ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)
• Интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст.
• Извлича конкретна информация от нехудожествен текст.
• Прави писмен подробен преразказ на кратък текст.
• Съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора.
• Пише лично писмо (в хартиен или електронен вариант).
• Редактира свой текст.
• Определя темата на текста и ключовите думи в него.
• Открива думи употребени в пряко и преносно значение, осмисля употребата на синоними в речта.
• Уместна употреба на видовете изречения (възклицателно изречение, подбудително изречение, удивителен знак).
Системата на учебното съдържание се проектира
и разгръща в читанката и учебната тетрадка по четене съобразно концепцията за личностноориентирано литературно обучение на читателя във взаимодействие с образователната среда.
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. Общият
брой урочни единици е 112 и се разпределя в рамките
на 32 учебни седмици (по 3,5 ч. за литературно обучение и 0,5 ч. 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.
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 читателското развитие и с живота на детето. Системата на литературно обучение се разгръща последователно, следвайки реда на първите три
модула на читанката. А четвъртият модул съдържа
темите по извънкласно четене и макар че е условно
обособен в края на читанката, се реализира поетапно
и паралелно с другите модули, за да осигури функционалното единство на обучението в перспективата
на читателското развитие.
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
Оформлението на модулите моделира поредица
от книжки, за да се моделира срещата на ученика чи115

разработката на читанката се ръководихме и реализирахме следните идеи и постановки:
А. Приоритет при подбора на четивата за читанката имат съвременната детска литература и авторите, чиито произведения говорят на езика на
съвременното дете. Защото така трябва да говори
и читанката, приобщаваща към литературата.

тател с книжките и потапянето му в книжна среда.
Затова началната и финалната страница на модулите
са с функции на корици, които разграничават модулите като относително самостойни книжки в книжното тяло на читанката. Структурата на модулите е идентична. Всеки модул има начална страница
с въвеждаща илюстрация (по глобалната тема на
модула), заглавие (посочваща целевата доминанта:
какво Аз-читателят мога да правя с помощта на
текста, книгата и четенето) и мотивационно стихче за формиране на отношение към четенето и създаване на читателски очаквания. По картинната карта
малкият читател изпреварващо може да се ориентира
в съдържанието на книжката (какво ще чете), да
разпознае в заглавията и жанровете онова, което го
интересува, и позитивно да се настрои за общуване
с книгата в един обозрим, но продължителен период от време. Всеки модул завършва със страница за
обобщение на читателския опит и творческото му
претворяване чрез работа по различни проекти: децата правят книжки от книжките, създават странички
от вестниче, подготвят афиш за театър, в който да
представят драматизации по любими текстове…
За да не остане читанката в ролята на учебна
христоматия за урочно четене и учене, а да стане
пътеводителят в света на детската литературата, от
който читателят се нуждае, за да бъде тя мотиватор
на самостоятелното четене на малките ученици и техен водач в пътешествията им из Книжен свят, при
116

В читанката са представени художествени произведения в тематични области и жанрови форми,
предвидени по програма и съобразени с познавателните възможности, читателския и естетическия опит
на третокласниците, осигурен е баланс между проза
и поезия, детска литературна класика (в това число
са и фолклорните произведения) и съвременна детска
литература. Но обликът на цялата читанка се определя от яркото присъствие на съвременни детски писатели и на българските автори. При това авторите са
представени не само чрез текстовете си, а като творчески личности, с които децата общуват в контекста
на различни дейности.
Понятието автор е предвидено за изучаване в учебната програма за 4. клас, но за да може тогава знанието
да се въведе и обобщи на практическа основа, ориентацията към автора следва да започне далеч по-рано, да
се изгради самата основа на опита в общуване с автора
като събеседник на читателя. В тази посока, разбира се,
се работи при изучаване на литературното произведе-

ние, когато учителят насочва вниманието към различни форми на авторово присъствие в текста и мотивира учениците да търсят в него какво мисли авторът и
как го казва, или когато представя представя автора с
кратки сведения за житейската и творческата му биография. Но за ученика тази посока остава тясно свързана с четенето като учебна дейност, далеч от литературата като действено четене-общуване между автор и
читател. Едновременно с това всеки учител знае колко
силно мотивиращи за децата са срещите с детски писатели и как това живо общуване влияе дългосрочно на
отношението на децата към книгита и четенето въобще.
Ето защо ние решихме да го възсъздадем с помощта на
електронната читанка и новите информационни и комуникационни технологии. За целта поканихме авторите
на текстовете от читанката да станат наши съдейственици в училищното приобщаване на децата към книгите
и четенето, като ги помолихме да отговорят на въпроси,
зададени от името на децата, и сами да се представят
на своите читатели. В резултат на тази комуникация,
в е-библиотек@т@ на читанката учителят ще открие
комплект от електронни книжки и други ресурси, с помощта на които може да импровизира виртуални срещи
на децата с авторите.
Децата могат и сами да разглеждат електронните
книжки, за да намират информация за творчеството и
биографията на писателя, да прочетат интервю с автора по въпроси, зададени от тяхно име, да узнаят какъв
въпрос авторът е задал лично към тях във връзка с негово произведение от читанката, да намерят малък подарък от автора – още нещо за четене, и да открият какво творческо предизвикателство отправя той към тях.
Целта е не само да се провокира интересът към книгата
и личността на автора, а децата да се включат в общуване с него, да имат чувството, че познават онзи, който
измисля чудесни истории или стихове и че самото писане е дейност на реални хора, които са открили магията
на творчеството и са избрали да пишат за тях.
Ще дадем само по един пример за онова, което
децата могат да прочетат и да направят с материала в
рубриките на книжките:
• Да узнаят кой е авторът лично от самия него в
рубриката: Авторът за себе си
• Да прочетат нови текстове от същия автор, предложени лично за тях от самия него.
• Да разберат какво мислят авторите за книгата, за
четенето, за писането за деца и по много други
въпроси, които интересуват децата.
Ето как поетът Николай Милчев отговаря на въпроса защо е избрал да стане писател:
Нищо не съм избирал и не мисля, че някой може
да избере да стане детски писател. Мен ме избра
една пролет и един прозорец, от който като син
конец се виждаше река Дунав. А в обратна посока като бял гребен се виждаше Балканът. Точно
това пространство от Балкана до Дунав – голямо
и българско, ме избра да мисля за „дребните“, за
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малките неща – за леденото поточе, за снежинката, за резедавата дрешка на кокичето и за онова,
което някои наричат детско.
• Да участват в творческо писане на история заедно с автора, която е започната от него, а читателят може да продължи.
Отговорите на детските писатели по множество
въпроси, пряко свързани с дейността на учениците в обучението по литература, четене, писане, общуване, с техните интереси и мечти, обобщихме в
Лексикон на читателя, който също е на разположение в е-библиотек@т@. Четенето и разглеждането му може да стане източник на взъхновение и
мотивация на малкия ученик, както и на учителя, за
творческо четене и творческо писане в диалог с големите майстори на словото. Много от въпросите за
обсъждане ще стигнат до децата първо като реплики
в диалозите на геройчетата на читанката: Ая и Малкия писател, които поемат щафетата от Моливка и
Гумичко – предишните водачи в книжния свят на читанките за 1. и 2 клас. Освен това обаче всяко дете
ще може да чете и разглежда електронните книжки
както в урока, така и у дома – на компютър или хартия, и да го прави заедно с родителите си – другите
верни съмишленици на учителя в приобщаването на
детето към литературата.
Б. Развитието на литературните и социокултурните компетентности се проектира в читанката
чрез добре обмислена система за изучаване на
новите понятия на практическа основа съобразно регламента на учебната програма, но и с оглед изискванията на компетентностния подходи
към тяхната приложимост.
Според нас олекотяването на учебната програма
не се свежда до ограничаване броя на изучаваните
нови понятия и опроставяне на определенията за тях.
Съществената промяна трябва да се търси в постановката за изучаването на понятията, която следва да
трансформира представянето им от предимно декларативни (знам какво е това) към процедурни и функционални знания (знам как и знам защо действам
така), като едновременно с това създава условия за
свързване на старите с новите знания и пропедевтика
на понятията, които ще се формират на следващ познавателен етап.
Търсено именно в тази логика, нашето решение
за системата на учене е следното:
• Старите знания, овладени от учениците в предишни етапи на познание, се актуализират в нови
контексти, в които те стават средство – ключета
за успешно справяне с новите читателски задачи.
• Работата, свързана със задълбочаване на знанията и обобщаването им на по-високо познавателно
равнище, се осъществява в търсене на ключета за
решаване на читателски задачи. Например уме118

Каква беда сполетяла царското
семейството? Каква трудна задача царят
възложил на синовете си? Кой поел на
път далеч от дома през седем царства?
Пред какво изпитание се изправили
братята? Кой спечелил победата в битката
с ламята? Каква била наградата на братята,
завърнали се у дома?
Прочети последователно ключовите
думи във въпросите. В кои други приказки
откриваш такива моменти и същия ред
на случките? Дай пример. А приличат
ли си героите по своите качества в тези
приказки?

•

•

нието да се разпознава приказката като литературно или фолклорно произведение се развива чрез
наблюдения върху жанра на практическа основа
и резултатите се прилагат веднага в нова дейност.
Новите понятия се въвеждат поетапно и в система
още в първия модул на читанката, за да се проявят
по-отчетливо връзките между тях и с цел постепенно да се разширява обемът им чрез многовариантното им прилагане в следващите модули на
читанката. От една страна, така се осигурява достатъчно време за обогатяване и функционализиране на знанията чрез прилагане в различни конфигурации и сиутации. От друга страна, това създава
условия чрез тях ученикът постоянно да усъвършенства литературното четене като основен вид
читателска практика. В примера тук ученикът съставя визитка на герой, като свързва новите знания
за епитет, сравнение и описание с предишните знания за литературен герой и коментар на героя при
художествено описание на портрета му като вид
читателска характеристика на образа.
Промяната в методическата постановка при изуча-

В описанието се представя външният вид на
лица или предмети, разкриват се признаците и
качествата им.
Епитетите и сравненията в художественото
описание помагат на читателя да си представя
как изглежда героят, каква е природната картина
или обстановката, какво е отношението на
автора към тях.
Повествованието е
текст, който отговаря на
въпросите: Какво се случва?
и Кое след кое следва?
Тъй като повествованието
представя последователност
от действия, в него
преобладават глаголите.
Повествованието често
включва художествено
описание на героя и
обстановката.

ване на новите знания намира израз както в разнообразието от начини за въвеждането на понятията,
така и в търсенето на съпоставки, които разкриват
връзките между тях и начините за прилагането им.
− − Запазва се добрата традиция нови понятия да се
въвеждат след възприемане и осмисляне на литературното произведение и посредством наблюдения върху текста за откриване на признаците
на литературното явление. След изучаване на
текста Златни облачета на Трайко Симеонов
например, се обобщава понятието за епитет. А
понятието за сравнение, се извежда само с представителен пример след наблюдение над езика на
автора на стихотворението Планината през моя
прозорец на Леда Милева. С цел съпоставка между тях двете определения се представят като реплики в разговора на Ая и Малкия писател, които
водят своите разговори по литературни теми в
различни части на читанката.
− − В друг модел понятието се въвеждане, като се
разкрива неговата ролята при организацията на
читателската дейност от ученика. От една страна се разкрива ролята на епитета и сравнението
в художественото описание, а от друга страна
чрез знанията и уменията на читателя – с тяхна
помощ, той може по-добре да насочва въображението си, когато чете, за да си представя картините, нарисувани от поета. Още по ясно тази връзка се разкрива при понятието за повествование,
като се посочват въпросите, на които читателят
може да си отговаря с помощта на този вид текст.
• Като вариант за осмисляне и обогатяване на новите
литературни знания, могат да бъдат използвани и
съветите на писателите към пишещите деца, достъп-

ни в електронните книжки за авторите. Учениците
по-добре биха осмислили например условността
на художествения текст, ако следват алгоритъма за
творческо писане на Юлия Момчилова, която споделя тайните на писателския занаят, като дава следния съвет на малките писатели и читатели:
ПЪРВО, да си измислят един интересен герой.
После да го поставят в някаква необикновена ситуация и чрез въображението си да го наблюдават
как действа. Уверявам ви, че оттук нататък фантастичните персонажи сами създават приказките. От време на време може да им помагате чрез
три въпроса: КАКВО прави в този момент моят
герой? ЗАЩО го прави? КАК го прави?
Подобни творчески алгоритми добре илюстрират
процедурния тип знания, които стъпка по стъпка водят децата не само в писането, но и в четенето, като
им помагат да действат адекватно и успешно при преминаване на по- високо ниво на четене с разбиране.
В. Формирането на ученика като компетенен читател се предпоставя в читанката от сценариите
за разработка на урочните единици, които проектират комплексно формирането на предметните и ключовите компетентности в контекста
на цялостната читателска дейност.
Съответно на целта учебният материал във всеки
модул се разгръща чрез тематични сценарии, разработени на дейностна основа. От една страна, всяка богато илюстрирана тематична страница (или разтвор) в
модула предлага задачи за работа с конкретен текст,
съобразени с жанра, компетентностите, които се формират, и стратегиите за тяхното овладяване, като подредбата на задачите моделира взаимодействието с текста според модела на самостотятелно четене в три
етапа: предтекстов, текстов и следтекстов. 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,
за критическо и творческо мислене, за 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:
намиране на конкретна информация в текст, правене
на прости изводи, обобщение, систематизация и оценка на съдържанието и формата на текста.
Отделянето на извънкласното четене като четвърти модул определя особената му роля в читанката
като книжна библиотека или читалня. Тъй като тези
теми се реализират през седмица и в хода на обучението по другите модули, то преходът от текущия
модул към модула за извънкласно четене знаково
отбелязва влизането на детето в библиотеката и общуването с книгата в книжна среда. Едновременно
се подчертава преминаването от съвместно класно
четене към самостоятелно четене, от задължително
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към свободноизбираемо индивидуално, от урочни
към извънурочни читателски практики, които ученикът все по-успешно организира като автономен читател. Така активната позиция на ученика читател във
взаимодействието му с читанката се полага като основа на читателската самостоятелност, която следва
да бъде ключов критерий за оценка на резултатите от
литературното обучение.
Тези постановки, залегнали в читанката, се определят от технолотията за литерататурно образование,
която тя е предназначена да реализира на практика.

2. Технология на компетентностно
ориентираното литературно образование. Методи на преподаване, учене
и оценяване
Развиващата цел на компетентностноориентираното литературно обучение се постига с превръщането на ученика от обект на въздействие със средствата
на литературата като учебен предмет в субект читател, който активно участва в литературната комуникация, ангажира се със собственото учене и с напредъка
си в четенето. Компетентният читател не е пасивен
възприемател на литературата и консуматор на знания, получавани наготово. Той търси общуването с
литературата и с книгата, организира читателската си
дейност, като си поставя цели, планира стъпки, практикува четене в различни ситуации с различни цели
и стратегии, оценява постиженията си и се ангажира
с действия за тяхното подобряване. Включването на
малкия ученик в такъв модел на читателско поведение
е основен път за приобщаване на детето към литературата и превръщането му в читател субект. Съгласно постановките на конструктивистката теорията за
ученето и културното развитие на читателя промяната в позицията на ученика може да се осъществи чрез
дейности, които имат ключова роля за развитието му,
каквито са играта, общуването и ученето. Затова предлаганата тук технология разчита на три инструмента за проекиране на развиващо обучение: игровизацията (автодидактичната игра на пътешествие),
диалогизацията (интерактивното четене чрез диалог с текста) и рефлексията (учене чрез опита).
За ученика обучението по литература в различните модули на читанката се разгръща 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
четенето се включва или чрез които се осъществява.
Те дават наименованията на трите модула: Чета, уча,
играя; Чета, вълнувам се, обичам; Чета, мечтая
и откривам. Плановете за пътешествията се превеждат на езика на детето чрез три основни инструмента
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за мотивация на читателя, организиране на четенето и
проследяване на напредъка в четенето и ученето:
• Карта на пътешествията с четене, която въвежда ученика в книжния свят, който ще опознава
и изучава.
• Карта с уменията на читателя пътешественик, която държи на фокус целите, които ще
постига.
• Карта на изминатия път от пътешественика, в която ученикът чертае през покорените територии на Книжен свят.
• Картинната карта на пътешествията се намира в началото на всеки модул в читанката. По
нея ученикът изпреварващо се ориентира в:
− − ситуацията на четене - защо и какво ще чете и
изучава, предполага теми, прави справка за страницата, на която може да намери търсен текст
− − посоката на движение в целия раздел – по нея
текущо търси какво му предстои, връща се назад
и търси връзки межде текстове, съпоставя произведения по тематика, съотнася произведения към
купчините от книги, различни по жанр или тема,
играе на въпроси и отговори към избран текст или
от текст към текст. С други думи учи се да се ориентира в книжна среда, да групира книги по зададен признак, да систематизира знания за текстове
и да обобщава наученото, при това играейки.
Другите две карти на пътешественика са
разположени в учебната тетрадка по четене, отново

в началото на всеки от модулите. С помощта на тези
инструменти детето организира четенето и ученето
си, отразява и рефлексира постиженията си. 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 (паспорт)
ученикът преценява какви умения са му нужни за четене на този текст и се опитва да ги прилага, или след
прочита на текста, преглежда картата и осъзнава кои
умения е приложил. Така от своя гледна точка той
поставя цели на ученето и на четенето в урока. И пак
от своята позиция ще може в края на урока да оцени
дали се е справил и доколко е успял в четенето.
Върху другата карта – тази на пътешественика,
предварително са нанесени местата, включени в маршрута на пътешественика по раздела. Това са плочките
със заглавията на произведенията, разположени обаче
не последователно, а в свободен ред. По нея ученикът
ще очертава пътя си от текст до текст, а след като прочете нов текст, ще дава своята оценка за него, като рисува в кръгчето до заглавието личице на доволен или
недоволен читател. Така стъпка по стъпка, читателят
ще покорява територията на Книжен свят, в границите
на която се осъществява четенето, и ще рефлексира
текущо дейността си. Ако върху плочките със заглавията нанася и датата на първата среща с текста, както
и на следващ, ако се е връщал да го препрочита, детето
ще създаде и своеобразна линия на времето, в рамките
на което е било откривател на забележителности в чудния свят на литературата. 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 уменията и с очертания маршрут
на пътешественика, ще има зримо доказателство за напредъка си в четенето.
Активната позиция на ученика в четенето и ученето
се проектира и чрез предложените сценарии за работа
по темите от читанката и тетрадката. Всеки от тях ситуира взаимодействието на читателя с текста в трите фази
на читателска дейност: предтекстова, текстова и следтекстова, чрез система от читателски задачи.
Включването на учениците в диалог с текста се
осъществява чрез предтекстовите задачи, поставени чрез диалог между геройчетата на читанката, Ая и
Малкия писател, или между тях и читателите. Геройчетата разговарят и коментират изпреварващо темата
на текста или опита си на читател, 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 ориентират
в ситуацията на общуване с текста или по повод на текста, актуализират опита, необходим им при четенето

на ново произведение, учат се да работят със заглавието и илюстрацията при прогнозиране на текста, поставят си цели и постигат предразбиране, заемат позиция на субекти в обучението. 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 вида сценарий. В логиката на всеки от тях
ученикът по различен начин съчетава текст, задачи и
илюстрации, за да организира възприемането на произведението и самостоятелната работа с текста за постигане на четене с разбиране. В първия сценарий 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 на учене
за регулация на четенето с разбиране. Символът за този
сценарий в тетрадката, където преобладават практическите задачи от втория вид, е отворената книжка.
121

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 подборно четене
на пряко казаното в него. Въпроско задава въпроси,
които изискват свързване на информацията от текста
с опита на читателя, размишление над прочетеното и
правене на прости изводи за онова, което не е пряко
казано в текста. Удивителна поставя задачи за интерпретация върху текста, за изразяване на мнение и
оценка, за 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 инструментът за самооценяване, наречен от нас Стълбицата на четенето
(или Стълбицата на успеха в четенето). Според
това чии задачи успява да реши, читателят се изкачва
на съответното стъпало.

Стълбицата
на четенето

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!

На този етап се обобщават всички наблюдения над
текста на произведението, изпълняват се мини тестове, оценяват 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: преразказване, 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
122

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.
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 дневник.
Тук е мястото да добавим, че в електронна читанка има специален ресурс с таймер, който позволява на
учителя и ученика да проверяват скоростта на четенето.

2.1. Методи на учене, преподаване и
оценяване
Накратко ще опишем методите, които се прилагат
в рамките на технологията за създаване на динамична образователна среда във взаимодействие с която
ученикът може да реализира творческия си потенциал и се създават условия за преход от обучение
към самообразование и саморазвитие.
Развиващият ефект на технологията се постига с
помощта на традиционни и интерактивни методи на
литературно обучение, прилагани целесъобразно.
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 – словесна и творческа,
осъществяваща връзката на литературата с видовете
изкуства. Редом с тях, широко се прилагат интерактивни методи, основани на ученето чрез игра, опит
и преживяване, експерименти и хипотези, решаване
на проблеми, сътрудничество (взаимно учене), проекти и дискусии. По-нататък специално внимание ще
отделим на дейността по проекти.
Във връзка с доказаната в международните изследвания ефективност на т.н. стратегийно обучение, в технологията активно се включват и различни
стратегии на учене, оказващи положително влияние
върху развитието на уменията за четене с разбиране,
а именно: наблюдение и рефлексия върху разбирането; съвместно учене за овладяване на стратегии
при обсъждане на материали за четене, задаване
и отговаряне на въпроси, използване на графични
систематизатори като таблици, схеми, графики, мисловни карти за онагледяване на съдържания; правене на визуализации и резюмиране, както и други
техники за обработка на смислова информация при
възприемане на текст. Свое място имат и методите
за развитие на критическото мислене чрез четене и
писане, които допринасят за превръщане на четенето

в средство за учене и съдействат за ранно формиране
на базовата грамотност на ученика.
Оценяването на постиженията на ученика и на
читателското развитие се осъществява според регламента на учебната програма: чрез входна, междинна
и изходна диагностика, както и текущо - по задачи за
устна и писмена проверка, през цялата учебна година.
Заедно с тестовото оценяване се прилага и
формиращо оценяване, което отчита както потребностите от обучение на ученика, така и спецификата
на литературното обучение, резултатите от което не
подлежат докрай на обективна критерийна диагностика. За оценка на субективните аспекти в общуването на читателя с художествената творба, определяни още и като личностни компетентности, свързани
с интереси, отношение, самостоятелност и отговорност, прилагаме методите на анкетно проучване и
читателското порфолио, както и някои форми на
групово и проектно оценяване.
Системното текущо оценяване на знанията и уменията в трети клас се осъществява въз основа на обратната информация за напредъка на учениците, събирана
чрез писмени и устни форми на проверка. 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. Учителят
може да проследява резултатите чрез проверка на написаното в учебните тетрадки по четене и индивидуалните работни листове, както и чрез пряко наблюдение на
изявите на учениците в процеса на четенето, ученето
и общуването. За целите на формиращото оценяване учителят редовно следва да информира ученика за
неговите постижения, като отчита резултатите от самостоятелно решените задачи и заедно с него набелязва
мерки за подобряването им. Основно средство за този
вид оценяване е прилаганото в технологията читателско
портфолио, част от което е и читателският дневник на
ученика. Ученикът попълва такава страничка в края на

всяко пътешествие, за да отрази най-вълнуващия спомен от прочетено произведение.
Тук прилагаме част от картите с различни формати на страницата за водене на дневника, налични
както в учебната тетрадка по четене, така и в е-читанката. В е-читанката обаче са предоставени празни бланки за разпечатване, които пътешественикът
може да попълва за всеки текст, който прочита.

2.2. Проектни дейности и задачи в литературното обучение на читателя
В рамките на технологията за компетентностноориентирано обучение учениците работят по читателски проекти още от 1. клас. Работата по заложените в
1. и 2. клас тематични направления продължава и в 3.
клас. В читанката и в електронната платформа са заложени средства за разработка на следните групови
и индивидуални проекти:
Малкото голямо четене в класната стая. В читанката е представена система от форми на работа с
книгите, която позволява пресъздаване на популярния медиен формат в урочната и извънурочната дейност на учениците с книгите. Децата четат и поетапно оценяват прочетените произведения от читанката
и от прочетени книжки, за да ги класират и да определят в края на пътешествията в света на любимите
книги на класа. Като проектна задача се включва и
създаването на книжки сборници с класирани текстове – Златни книги на детството. Резултатите се отчитат в обобщителните уроци, съставят се класна карта
на пътешествието и каталог за е-библиотек@т@.
Книжен театър е проект, в който се подготвят и
реализират празници на четенето и ваканционни програми за четене. Идеята за него е взета от произведението на Н. Носов Незнайко в Слънчевия град, в което две от дребосъчетата – Листец и Буквица, толкова
обичат да четат, че създават Книжен театър за всички.
В него всеки може да послуша изразително четене на
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интересни книжки и да заобича четенето като тях.
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, драматизация, читателски игри...).
Учителят представя афиша на театъра за всеки сезон,
съвпадащ с поредното пътешествие в Книжен свят.
След като учениците разгледат картинната карта с
пътечките за четене в читанката, определят заедно с
учителя заглавия, подходящи за драматизиране или изразително четене. Сформират са трупи, които си разпределят текстовете, и всяка група или солов артист
подготвят художествено изпълнение или драматизация. Те ще бъзат представени в урока за изучаване на
текста или в нарочно представление на книжния театър: примерно в края на поредно пътешествие с четене
или в края на годината. Всяка група планира подготовката на събитието и следва графика на проекта.
Читателски календар е проект, насърчаващ четенето чрез взаимодействие на детето с факторите
на социокултурната среда. В календара се планират
теми и контексти, свързващи четенето с културно
значими събития в живота на детето и обществото:
на регионално равнище – с празници на общността,
на глобално – отбелязване с четене на световни дни,
посветени на различни теми и каузи). С помощта на
календара дейностите по проекти могат да се съгласуват с програмите на културните институции и техните мероприятия (седмица на книгата и изкуствата за
деца, инициативи като зелени библиотеки, салони на
книгата и читални на открито, ваканционни програми
и пр). Програмата за работа по културния календар
е заложена в системата от уроци по извънкласно четене, но са указани възможни връзки и с темите на
уроците по литература.
Раклата на мъдростта. Пътешествениците с четене събират сувенири от книжен свят под формата
на мъдри мисли и запомнящи се изречения от всичко
прочетено. В заключителните компоненти на уроците за литературно четене или за самостоятелно четене учителят напомня на всеки ученик да запише значими за него цитати от текстове или размисли върху
прочетеното и да ги постави в класната ракла на мъдростта (декорирана картонена кутия). Изучаването
на пословици в трети клас е причина за по-нататъшно
развитие на проекта в две посоки: водене на рубрика
в училищен вестник Мъдрост за всеки ден и нов книжен проект за съставяне на енциклопедия с пословици на народите Мъдростта на народите. За целта
раклата на мъдростта се трансформира в тематични
кутии, в които децата събират пословици на различни
народи, свързани с различни нравствени добродетели: доброто, мързела, трудолюбието, знанието, книгата, ученето, езика. Събраните по всяка тема пословици се подреждат по азбучен ред и се оформят на
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страница за четене и/или разпечатване. Събирането
на всички страници в едно тяло и дооформянето на
корица завършват крайния продукт.
Работата по проекта може да стартира при изучаване на народната приказка Двама братя, когато се
въвежда понятието пословица, и да завърши в края
на годината.
В рамките на трети клас могат да стартират и нови
колективни проекти за създаване на детски вестник на
класа, както и на нови книжни проекти. В урока по извънкласно четене може да започне работа по проект за
Детска енциклопедия за животните, а в урока за четене
на художествена книга с любим герой (Приключения
с Джиго на Юлия Спиридонова) проект за създаване на Енциклопедия с любими герои от Книжен свят.
Въз основа на страничките от читателския дневник за
представяне на любими герои, учениците обединяват
отразените в тях впечатления и съставят групов текст
– визитка на героя. След като се съберат множество
такива странички, те се подреждат по азбучен ред и
така се оформя книжното тяло на енциклопедията.
По същия начин учениците могат да изработят книжка с текстове, които създават в отговор на
предизвикателствата, отправени към тях от авторите на читанката. Всеки ученик по различен начин ще
продължи текста, началото на който е измислено от
автор. Накрая различните варианти могат да се оформят като серия книжки с различни версии, а най-добрите да влязат в колективен сборник Златното
перо на малките и големите писатели.
Джобна библиотека. Към много теми от е-читанк@т@ се предлага възможност за адаптиране на
произведенията от хартиената читанка в нов формат,
който позволява на децата „да вземат книжка със себе
си“. В работилничката на е-читанк@т@ за самоделни
книжки „Книжка прочети – книжка направи“ всяко
дете може да изработи такава, като разпечата предложения макет и следва инструкцията от обучаващото
видео. Мини-книжката може да бъде отнесена у дома,
да бъде прочетена в семейството или където и когато
детето пожелае. С книжките детето може да създаде
своя мини-библиотека.
Читателско портфолио или Дневник на пътешественика с четене. 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. Проектът може да се съчетае с
водене на електронен дневник и участие на класа в
културно-образователния медиен проект „Забавното
четене“, който се осъществява в социалните мрежи.
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 читателни на открито, ваканционни програми и пр. също е от полза.
За представянето на продуктите и проектно оценяване на постиженията в тези дейност е отреден един
от последните уроци в годишното разпределение
Припомняме и няколко идеи, чиято реализация
може да обогати книжната среда в класната стая и да
разшири територията на четенето извън нея:
Книжка за подарък: Вместо еднакви книги като
подарък по повод на училищни празници, децата
могат да получават различни книги (по няколко екземпляра от 3 или 4 книги), за да могат да ги 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 книгите за различните класове също
могат да бъдат различни. Тогава и класовете ще могат да обменят книги за четене.
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 (или да остави своя
книга ). Сандъчетата с книги съответно се съставят,
заявяват и пътуват между класовете или между училищната библиотека и класната стая.

3. Урокът в системата на компетентностно-ориентираното литературно
обучение
Процесът на формиране на читателските компетентности на ученика се планира в рамките на всяко
от трите пътешествия с четене чрез подредбата на
типовете уроци, разграничени в читанката с цветови
сигнал – червен, син, жълт и зелен, видим в горния
ъгъл на страницата. Червената книжка показва на
ученика, че му предстои да прави нещо ново, свързано с литературата и четенето, синята книжка означава прилагане и усъвършенстване на знанията и
уменията за пътешествие с четене. Урочните теми,
маркирани с жълта книжка, са за обобщение и систематизация на читателския опит, а зелената книжка бележи уроците по извънкласно четене за пренос

на наученото в самостоятелната читателска практика.
Системата уроци, разработена в читанката и
учебната тетрадка, е съобразена изцяло с посоченото
в учебната програма препоръчително съотношение
между типовете уроци: за нови знания - 55%, за затвърдяване и обобщение -35%, за диагностика - 2 %, по
извънкласно четене - 7%. Делът на уроците по извънкласно четене е определен спрямо общия хорариум
на учебния предмет, без да се уточняват дидактичната
цел и характерът му. Предвид това, че в структурата
на този урок се съчетават компоненти с различни дидактични цели: овладяване на нови знания за книгата,
прилагане на умения да се избира книга и да се чете
самостоятелно, обобщаване на читателски опит и
оценка за читателските компетентности, той следва се
определи като урок от комбиниран тип. От друга страна, той се разкрива и като урок за интегрирано формиране на читателска компетенция, тъй като именно този
вид компетентност се проявява и формира в читателската дейност с книгата.
Профилът на урока по извънкласно четене обаче,
както и този на останалите типове уроци по литература следва да бъде по-обстойно дискутиран и обновен
от гледна точка на съвременните изисквания към литературното обучение към тях в условията на компетентностен подход.
Обновяването на литературното образование в
контекста на компетентностния подход цели създаване на условия за реализация на развиващите функции
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на литературното обучение. За постигане на целта
технологията на литературно обучение следва да отговори на въпроса как чрез изучаването на литературата се постига личностното, литературното и
читателското развитие на ученика. Външен израз
– показател за развитието във всичките три направления, е комплексната и позитивна промяна в:
а) отношението на ученика към литературата и
четенето (какво е значението им за ученика, за неговото личностно развитие)
б) характера на литературното възприемане и
разбиране, постигани при четенето на литературата
(т.е. в процеса на литературното възприемане и общуване и резултата от него се отразяват на литературното развитие на ученика)
в) начините на литературно четене, прилагани за
постигане на разбиране (в читателското поведение на
ученика при взаимодействие с художествен текст т.е.
читателско развитие). Вътрешен механизъм на развитието, съгласно постулатите на компетентностния подход, е промяната в позицията на ученика, който изучава
литературата: от обект на въздействие със средствата
на литературата той следва да еволюира в субект на
взаимодействието с нея, от несамостойно и наивно четене под прякото ръководство на учителя да премине
към все по-самостоятелно и компетентно литературно
четене, учейки се как да самоорганизира дейността си.
С други думи, компетентностният подход отрежда на ученика нова роля на активен деятел в четенето и ученето, който има потребността (защо ми е
да общувам с литературата и да мога да чета литература сам), инициативата (какво искам и мога
да чета, когато общувам с литературата) и способността (как се чете литература, какво правя,
когато я чета) да бъде читател. Основно средство
за практикуване на тази нова роля (автономен читател) са компетенциите за литературно и социокултурно общуване, които ученикът читател овладява
и прилага. А новата роля на учителя в условията на
компетентностно обучение е да помогне на ученика
да стане автономен читател, като съдейства за развитието му в трите направления: да мотивира и подкрепя опита на ученика за литературно четене от активна позиция на субект (инициативата в четенето),
да подпомага взаимодействието му с текста за постигане на по-адекватно разбиране на художественото
произведение (за удоволетворяване на потребността
от четене на такива произведения), да създава условия (среда за развитие) за овладяване и прилагане от
ученика на стратегии за самостоятелно общуване с
литературата, за да се научи той автономно да практикува литературно четене.
В контекста на новите роли на учебния предмет
(литературата като средство за комплексно развитие
на ученика), на ученика (субект на четенето и ученето)
и на учителя (партньор в обучението и съдейственик
в развитието на ученика като читател) стават по-ясни
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и новите параметри на урока по литература и на технологията на литературно обучение в урока.
Предвид дейностно-резултативната ориентация
на компетентностен подход, уроците по литература
за възприемане на ново художествено произведение
и за задълбочаване и разширяване на възприемането
на изучено вече произведение (според терминологията на учебната програма - за нови знания и затвърждаване на знания) следва да се проектират като уроци за овладяване на нови читателски (литературни и
социокултурни) компетенции и за прилагането и усъвършенстването им като компетентности (резултати)
на ученика читател. Приоритет за ученика в рамките
на първия урок е отговорът на въпроса: как се чете
литература (художествен текст, различен от нехудожествения: как се води диалог с текста, с героя, с автора; как се чете текст с определен жанр – приказка,
разказ, стихотворение…: какви са правилата на художествено общуване чрез този вид текст). Приоритет в рамките на втория урок – за усъвършенстване
на компетентностите, е отговорът на въпроса: как да
прилагам все по-добре правилата за четене на такива
текстове като приказка, разказ …) и мога ли да го
правя. С опора на тези въпроси ученикът субект ще
се учи да си поставя цели в четенето и ученето и да се
ангажира с постигането им.
Тъй като читателят се учи как да чете литература практически чрез участието в самата дейност,
рефлексията на ученика върху дейността и нейната организация е основен източник за развитието
му като читател. Затова урокът по литература запазва традиционната си „психологически“ мотивирана структура, основана на художественото възприемане като дейност, и 3-етапния алгоритъм на
обучение: подготовка за възприемане, възприемане
(първоначално цялостно възприемане - разбиращо
четене и задълбочаване на разбирането чрез аналитично възприемане - изучаващо четене), оценяване
и обобщаване на разбирането - интерпретативно четене. Но в контекста на новите отношения между
ученика, литературата и учителя се променя и характерът на обучението (дидактическата и методическата структура на урока). В ролята си на субект
в обучението ученикът активно възприема не само
текста, но и общия подход на литературното четене,
като рефлексира дейността поетапно: той не просто
следва указанията на учителя и изпълнява неговите
задачи, а осъзнава и обобщава какво читателят прави преди, по време и след четенето на текста (как се
подготвям да чета такъв текст, как чета и какво правя, когато чета така, какво разбрах и как оценявам
четенето). Така читателят се учи да самоорганизира
четенето си, а в рамките на този общ подход, основан на рефлексията и активното учене чрез четене,
ученикът постепенно ще вгражда и новите знания
и начини на взаимодействие с текста, за да развива
читателските си компетентности.

3.1. Урокът по литература за формиране на литературни и читателски
компетентности
В примерните разработки, които следват, ще
демонстрираме възможности за проектиране на литературния урок на компетентностна основа чрез
развиваща технология, основана на диалогизацията,
игровизацията и рефлексията.
Тема: Четене на художествен текст – приказка.
Труден въпрос, Юлия Момчилова (НЗ, УТ)
Първият урок за нови литературни компетентности
в читанката се осъществява чрез четенето на авторската приказка Труден въпрос на Юлия Момчилова.
Целта е да е въведе новото знание за художествен текст (знам какво е художествен текст) и да се
разбере начина, по който се чете такъв текст (знам
как се чете), а чрез прилагането му – да се се задълбочи разбирането на литературната приказка.
Определението за художествен текст се извежда
в хода на анализа на произведението, като в основата му се полага не стилистичният анализ (обичайна е
практиката един текст да се определя като художествен, като се разпознават използвани в него изразни
средства – епитети, сравнения и т.н.), а комуникативният: какво е предназначението на текста (каква
е целта на текста), как той ми въздейства (кара ме да
си представям картини и герои, които мислят, чувстват, действат), какво мога да правя, когато го чета (да
водя диалог с героите – да се поставям на тяхно място, за да разбера какво ги вълнува и ги интересува и
да се съпоставям с тях – дали си приличаме).
Задачите на урока създават възможности за
постигане на целта на две равнища:
− − като се актуализират предишни познания за литературен герой и начините за разпознаване и
осмисляне на образа на новия литературен герой
(резултат от обучението във 2. клас)
− − чрез прилагане на алгоритъм за самонаблюдение
на читателя върху собствените му преживявания
в хода на взаимодействието му с текста. С оглед
организация на самонаблюдението на ученика в
урока се прилага и актуализира и умението да се
задават въпроси и да се отговоря на въпроси .
Очакваните резултати се отнасят до компетентностите на ученика да:
− − разпознава художествен текст, да разграничава
художествен от нехудожествен текст; да задава
и отговаря на въпроси с опора на текста и опита
си; да се ориентира в случката и да коментира постъпките на героите от изучавано произведение;
да открива логически акценти в художествения
текст и неговата условност.
А. Предтекстов етап
С оглед на избрания подход в подготовката за въз-

приемане е важно да се актуализират знанията за литературен герой и умението на ученика за ориентация в
ситуацията на общуване с помощта на въпросите: Кой
говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?
На по-късен етап те ще се прилагат както в процеса
на осмисляне образа на героите, така и за рефлексия
върху начина на четене на литературния текст.
Влизането на ученика в ситуаСтълбицата
ция на четене от позиция на
на четенето
субект може да се осъществи
като продължение на началните уроци за годишен преговор,
в които учениците си припомнят как се отговаря на въпросите на Книжка, Въпроско и Удивителна и как с четене и разглеждане се
читателят се подготвя за среща с новия текст.
Преди да прочетат текста, децата обмислят заглавието и го свързват с илюстрацията, за да предположат съдържанието (за какво ще се говори в текста)
и да дискутират как може да се чете една приказка,
какво ще търсим в нея, когато четем.
Добрият читател отключва текста, като задава въпроси към неговото заглавие Труден въпрос: кой и кога
задава въпроси, защо си задаваме въпроси, как разбираме, че един въпрос е труден, кои въпроси са лесни, как
се отговаря на трудни и на лесни въпроси, какъв е онзи,
който си задава въпроси . Учениците си припомнят стълбицата на успеха, с която проверят дали за тях четенето е
трудно или е лесно и интересно. Настройват се за темата
и я определят изпреварващо: да разберем кой е трудният въпрос, за кого и защо е такъв.. и т.н. Конкретизират
въпросите и предполагат отговори, като се ориентират
по илюстрацията: определят героите, обстановката,
коментират какво ли правят героите и защо. Свързват предположенията си с думите на Малкия писател в
предтекстовата задачата: Искам чрез моите истории да
накарам децата да мислят. Да не търсят лесните задачи, защото трудните са по-интересни и изграждат
по-силни характери. Обмислят как един автор може да
направи това: какви истории трябва да измисли, за какво
да се говори, ако герои в тях са слонът и мравката, как те
ще се държат като герои в тази история. Обобщават как
те – читателите могат да разберат всичко това от текста.
Б. Текстов етап
Общуването с текста като текстов етап в литературното четене може да се организира в различни варианти: с цялостно емоционално възприемане,
опосредствано от изразителния прочит на учителя,
или чрез диалогично четене на учителя с прекъсване на прочита за съвместен коментар с учениците с
цел активизиране на разбирането още в процеса на
първоначалното възприемане. Текстът е принципно
достъпен за самостоятелно четене от третокласниците – подбран е такъв, за да може ученикът да се наслади на простичката, но забавна история и да се насочи към самонаблюдението – източник за достигане
на първото обобщение на ново знание в трети клас.
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Затова е най-добре първото възприемане на текста
да се осъществи по метода на диалогичното четене.
Учителят чете текста и прекъсва четенето на места,
където може да вмъкне въпрос, задава го сам на себе
си и въвлича децата в отговор. Например:
− − За какво ли мисли Големия слон? Не мога да се
сетя, а вие?
− − Досетихте ли се защо на Мравчо са нужни цели
3 часа, за да стигне до слонското ухо?
− − Как мислите, за колко време Мравчо слиза на
земята? Защо този път е толкова бърз?
− − Знаят ли големите всичко? Какво мислите, че
не знаят?
След запознаването с текста учителят провокира реакциите по него с широко поставени въпроси за
изразяване на впечатления и емоции по повод чутото,
но и за самонаблюдение и осъзнаване на тези емоции:
Кое беше забавно, много смешно, интересно, сериозно, трудно, удивително в тази история? За кого
беше такова – за героите, за читателя, за автора?
А какво правехте вие докато слушахте: задавахте
си въпроси, катерихте се по гори и планини, вървяхте
по стъпките на героите, видяхте отблизо слонското
ухо, разбрахте защо мравките са толкова малки, а
слонът – толкова голям?
Първият самостоятелен прочит на ученика може
да се мотивира с игрова задача да се чете по стъпките
на героя, за да нарисува читателят пътечка с емоциите на героя. В лента с кръгчета, ученикът трябва да
нарисува емоциите, които героят изпитва в различните моменти от неговото приключение и да покаже
как се променят чувствата му. А после да покаже с
подборно четене от текста кога се случва това.
Под личицата с емоциите на героя, читателят може
да нарисува своите емоции и да проследи кога те съвпадат с тези на героя, кога са различни и да коментира
защо са различни. Защо на него му е смешно, когато
на Мравчо хич не му е лесно например и как авторът
е успяла да ни разсмее. Накрая се коментира върху
какво авторът ни кара да се замислим, на кои въпроси
да отговорим, кои думи на героите да поставим под
въпрос и какви въпроси да си зададем сами.
емоциите на
героя
емоциите на
читателя
Може да се обсъди как да се направи картинен
филм по историята и какви картини могат да нарисуват след тази на художника, да намерят частите в
текста, по които ще ги рисуват; да определят каква
емоция ще предадат с тях и как ще го направят. В
резултат от тези наблюдения учениците ще достигнат до извода, че художествен е онзи текст, който ни
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кара да мислим, чувстваме, да си представяме картини, да размишляваме за живота си. Обобщението могат да съпоставят с определението, дадено в читанката да уточнят представата си: Приказките, басните,
стихотворенията, народните песни са художествени текстове. Те са съчинени така майсторски, че си
представяме измислените им герои като истински.
Мислим и се вълнуваме за тях и сякаш разговаряме с
тях и с автора за интересни и важни за нас неща.
А накрая да оценят лесни
Личицата на читателя
или трудни са за тях въпросите: Кой текст наричаме
художествен? Защо ни е
Харесвам!
нужно да умеем да го разпознаваме: ако ни се иска
да прочетем нещо забавно,
за да подобрим настроеСправих се! нието си, как да изберем
подходящ текст?
Ако учителят предпочита
Беше ми
да следва традиционния
интересно! модел на работа с текста,
той представя произведението с изразителен цялостен прочит, след който децата оценяват предварителните си наблюдения от предтекстовия етап и свободно реагират на чутото. В този
случай след прочита се дава възможност на учениците
да споделят впечатления и да коментират преживяванията на героите, както и своите преживявания по време
на четенето: в кой момент беше най-интересно, усетих
ли трудностите на героите, кога ми беше страшно или
забавно… и т.н. Децата могат да оценят текста и първоначалното разбиране с Личицата на читателя.
А първият самостоятелен прочит е за удоволствие и без други задачи.
Задълбочаването на разбирането следва да се организира с дейности за повторно четене, като и тук
има варианти: учениците самостоятелно да прочетат
текста и да проследят как се променят чувствата на
героите и техните чувства в хода на четенето, или да
пристъпят към по-аналитично четене с търсене на
отговор по въпросите към текста. Учителят може да
уточни контекста, като направи аналогия между задачата, която решават героите, и която ще решават
читателите. Може да предложи избор на форма на
работа - децата сами да решат дали да се опитат да
отговорят на въпросите самостоятелно или да работят по двойки, а после да обсъдят отговорите, като ги
подкрепят с доказателства от текста.
В хода на обсъждането се коментират начините
на отговор, съответно на въпросите на :
Книжка: Кого чува Мравчо?
Стълбицата
За какво се чуди? С какви
на четенето
трудности се справя той, за
да стигне до слонското ухо?
Как изглежда ухото през неговите очи? За колко време

изминава пътя до там? Пред какви нови предизвикателства се изправя Мравчо,когато общува със
Слона? Защо се озовава на земята? Кой е трудният въпрос, който вълнува Слона?
Въпроско: Кога задаваме въпроси? Какъв е
Мравчо, който си задава въпроси и не се предава пред
Удивителна: Авторът е написал този текст, за да
научим отговора на трудния въпрос или да ни научи
как да мислим, за да намираме отговорите сами.
Помисли и се опитай да отговориш на въпроса на
автора към теб.
Движейки се по въпросиСветофарът на ученето
те на Книжка, учениците
извършват сюжетен анализ, проследяват реда на
Реших задачата,
действията на героите и
но не знам как!
на епизодите в текста и
правят преход от действиЗнам как, но не ето на героя към постъпмога да обясня! ката му, като търсят отговор на въпроса защо
героите постъпват по този
начин. Съпоставяйки геЗнам как и мога!
роите, техните действия,
мисли и преживявания и
търсейки заедно с тях отговор на въпросите им, учениците извършват образен анализ и оценяват качествата на героите. Обобщават как да четат, за да разбират по-добре образа на героя .
Отговаряйки на въпроса на Удивителна Защо
авторът е написал този текст и как го е измислил?,
учениците обобщават представите си за литературен
герой и за художествената измислица като основна
характеристика на художествения текст.
При втория вариант на работа с текста учителят
чете с прекъсване, като приканва учениците да отговарят на въпросите в хода на самото четене и да
проверявам правилно ли разсъждават върху текста,
докато го четат. След прочита работата продължава
по описания вече нечин.
В рамките на втория урок целта за прилагане на знанието за художествения текст, и начина на четене на художествени текстове, се организират следните дейности:
− − Учениците се запознават с автора на приказката
във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката за писателя и прочитат части
от интервю с него, отговарят на въпросите, зададени към тях лично от автора, четат за тайните на
писателското майсторство, споделено от автора.
− − Ориентират се в подобна комуникативна ситуация при четене на нов текст (Как става така), достъпен за самостоятелно възприемане, уточняват
въпроса от заглавието, като търсят връзка с изобразеното на илюстрациите. Четат текста, за да
нарисуват с думи картините, които си представя
героят, и картините, които си представят те, когато четат стихотворението.

− − Четат повторно, за да уловят всички въпроси,

които героят си задава. Отговарят на въпросите
му устно, съпоставят двете картини с различно
настроение: неспокойното мече, което си задава въпрос след въпрос, спящото мече, свързват
частите на текста с картините на художника. Обсъждат как да предадат смяната на настроението
с изразително четене. Четат с промяната на темпото: в първата част ускоряват, за да покажат как
се трупат въпросите в главата на мечето, а втора
четат със забавяне, за да покажат, как тревогите
отлитат и мечето се успокоява.
− − Съпоставят героите от двете изучени литературни произведения по външен вид и по характер.
Установяват сходства и различия между стихотворение и приказка с подобни герои и теми,
правят извод за особеностите на художествените
текстове. Коментират как са чели стихотворението и как са успели да предадат чувствата на героя.
− − Накрая пишат страничка за енциклопедия, в която подробно да обяснят на мечето как животните
се приспособяват към средата си при смяна на
сезоните и какъв сезон е зимата. Съпоставят художествен с нехудожествен текст, за да откроят
разликите в целта и изразните средства. Уточняват кога какъв текст ще изберат за четене и как
ще го направят.

3.2. Урокът за обобщение в началното
литературно обучение
В перспективата на компетентностния подход,
който осъществява комуникативната ориентация на
литературното обучение на дейностна основа, урокът
за обобщение и систематизация еволюира в урок за
обобщаване, систематизиране и рефлексиране 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, за да... (докато играем,
учим и общуваме като читатели…) Затова в читанката
и в учебната тетрадка темите за обобщение и преговор
се композират в две рубрики: Да общуваме като читатели за онова, което научихме (в читанката); Какво знам, мога и ценя (обичам) в четенето (в учебната
тетрадка). 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. Очакваният резултат от тези уроци
е комплексен: по-добрата интеграция на читателския
опит и на аз-образа на читателя, обобщаване и огъвкавяване на стратегиите за четене и учене, самооценява-
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не и повишаване на мотивацията и готовността за пренос на компетентностите в самостоятелното четене.
В годишното разпределение по литература са
предвидени 2 (+1) теми за начален преговор, 3 обобщителни урока – по един в края на всеки модул
на читанката, 2 урока за годишен преговор и още няколко урока за затвърждаване, които поради мястото
си, след годишния преговор, се проектират и следва
да се провеждат като обобщителни. Материалът по
темите за трите обобщителни урока е разположен на
последните страници на всеки модул, а за годишния
преговор – в края на читанката.

3.3. Уроците за начален преговор по
литература
Представяме проектите на уроците в преговорния цикъл по реда на темите, като насочваме вниманието към целите и основните дейности, насочени
към реализацията им.
Вече съм в трети клас! – Мария Донева, Училище, здравей! – Юлия Спиридонова.
Цели:
− − Актуализация на знанията за повторенията и
изброяването като изразни средства, за случка
и епизод чрез откриването им в конкретно литературно произведение
− − Прилагане и актуализиране на уменията за водене на диалог с героя и споделяне на впечатления
и предпочитания
− − Актуализиране и диференциране на стратегиите
за литературно четене на стихотворение и разказ чрез съпоставка на текстовете от двата жанра.
− − Прилагане на знанията за елементите на книгата
при ориентиране в новата читанка с четене-разглеждане.
А. Предтекстов етап
Учениците се запознават с новата читанка чрез
четене-разглеждане, ориентират се в оформлението
на учебната книга: корица, страница, илюстрация,
текст. Зачитат се в обръщението към тях и си припомнят пътешествията с четене по страниците на
читанката от втори клас. Актуализират опита си на
пътешественици, като изброяват дейностите, свързани с четенето, и целите, които са си поставяли.
Назовават имената на познатите им модули и ги разпознават като заглавия в съдържанието на новата читанка. Намират началната страница на първия модул
и разглеждат илюстрацията с картинната карта, определят маршрутите, които ще следват в първото си
пътешествие. Ориентират се по табелите за темите
на текстовете (накъде ще вървим, какво ще открием
по всяка пътечка), а по етикетите на книжките под
картата – в жанровете, четат писъмцето на Ая със
стихотворен поздрав към пътешествениците. Запознават се с новите геройчета – Ая и Малкият писател,
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новите им водачи из Книжен свят. Припомнят си как
се пътешества с четене.
Б. Текстов етап
Контекстът, в който се осъществява обобщаване
на читателския опит на учениците и неговата актуализация, възпроизвежда ситуацията на ваканционно
четене, при което ученикът избира какво да чете и
свободно общува с други читатели, като споделя впечатления от прочетеното и самата дейност четене.
Целта обаче е не само да се преживее удоволствието от четенето и свободата в общуването, но и да се
изведат новите посоки в развитието на читателската
дейност на третокласниците.
Практикуването на самостоятелно четене зависи от
уменията на децата да намират нужния текст или книга
и, според потребностите си, да избират какво да четат,
но също така от уменията им да прилагат и да развиват опита и компетентностите си в процеса на четене.
Детето не владее теорията на четенето и когато чете
нов текст или книга се опира на опита си, чете го по
аналогия с познати произведения в същия жанр. Затова
умението да се търси и намира сходство между текстове – познати и нови, може да направи процеса на четене
по-осъзнат и задълбочен, а прилагането му от детето да стане средство за усъвършенстване на читателската
практика по естествен за него начин. По тази причина
работата за систематизиране на знанията за прочетени
произведения, за откриване на сходство между текстове и жанровите проявления, за групиране на текстове
на жанрова основа е важен източник за обновяване на
компетентностите и на практиката на читателя. Четенето и съпоставянето на текстове в рамките на урока по
литература е полезно и по друга причина – то създава
условия за избор на четиво, възможност за намиране
на интересно четиво, за изява на предпочитание, за
съпоставка на мнения и споделяне на впечтления. Ето
защо считаме, че ситуациите в урока, при които учениците четат различни текстове, защото се учат да избират
или да четат разбиращо чрез междутекстова съпоставка, следва да станат основни инструменти за формиране на читателските компетенности на учениците.
Съобразно целите на въвеждащия урок взаимодействието с двата текста може да се организира в
следната серия ситуации:
• Учениците разглеждат първия разтвор от читанката, за да изберат текст за четене: съпоставят заглавията, външната форма на текста – стихотворна и повествователна, свързват предположенията
си за съдържанието с илюстрацията и правят избор, оформят се групите на децата с различни
предпочитания – към стихотворения или проза.
• Всеки, съобразно направения избор, прочита текста, след което споделя оценката си за него и
я аргументира. В добавка може да прочете стих
или начало на интересен момент от разказа, за да
провокира интереса към текста от страна на другата група. Децата взаимно си задават въпроси,

за да разберат повече за текста на другата група.

• Вторият прочит е със задача ученикът да се под-

готви да отговори на въпросите към текста, за да
го представи на читателите от другата група. Групите взаимно си представят текстове, като последователно и свързано отговарят на въпросите от
читанката (и на въпросите, зададени от другата
група, ако има такива). След което децата четат
текста си за трети път, за да се подготвят да го
представят с изразително четене пред публиката.
• Първи представят своя текст децата, избрали да
четат стихотворение (начинът на четене също
може да се избира: на верижка, на канон – с добавяне на четец на всеки следващ ред, хорово – от
името на цялата група). Групата на слушателите
изразява впечатленията си от чутото. Всички заедно коментират кое в четенето и слушането на стихотворението им е доставило удоволствие. Съставят пътечка за четене на стихотворението с думите
ключета, които показват чувствата, мислите и очакванията (приключение, вдъхновение, състезание, знание…) на героя, съставят своя верижка с
очакванията си за трети клас, съпоставят я с тази
на героя. Обобщават как стихотворението се чете
като диалог с героя (какво е за него училището –
какво е за мен, какво е неговото настроение – какво е моето, кое е общото между нас двамата, кое
е различното, кое е най-важното за мен). Съставят
визитка на сихотворението като текст, за да могат
лесно за го разпознават: записват върху карта какво са открили в него (герой, настроение, чувства,
мисли, рими, изброяване, повторение).
• Разказът представят децата от другата група.
Слушателите коментират най-забавния момент
от разказа на героя разказвач, отделят случките
и си припомням подобни случки от своя живот.
Съпоставят реда, в който случките са разказани
в текста и в който са преживени от героя, правят
обобщение за последователността на действието като ключе за разпознаване на разказа и разграничаването му от стихотворението. Споделят
свои спомени, като сами влизат в роля на разказвачи, а слушателите оценяват уменията им.
В. Следтекстов етап
В заключение текстовете се съпоставят по тема,
герои, преживявания, разграничават се по ключетата за разпознаване (рими, случки, повторения и словоред). Учителят насочва вниманието към имената
на авторите, познати от читанките за 2. клас. Децата си припомнят четените произведения, а учителят
им представя историята на написването на първите
текстове от новата читанка. Те са създени специално
за нейните читатели като поздрав за първия учебен
ден от писатели. Поетът Мария Донева е съчинила
стихотворението за третокласника точно по думите
ключета, които децата откриват в стихотворението.
А Юлия Спиридонова, която е и един от авторите на

читанката, написва разказчето по действителен случай – в него тя разказва за първия училищен ден на
своя син, но описва случилото се така майсторски, че
всяко дете може да разпознае своите преживявания в
тези на героя. Децата осъзнават, че творческите задачи на писателите не са по-различни от тези, които
те изпълняват в уроците по съчинение, съпоставят
себе си с тях, малките читатели с големите писатели
и осмислят природата на четенето и писането като
творчески дейности.
За домашна работа учителят поставя на учениците задачата да прегледат читателските си дневници, водени през лятната ваканция, да се подготвят да
представят пред класа най-интересната книжка, която са прочели или могат да покажат на другарите си,
да попълнят предварително читателската анкета от
първата странича на новата тетрадка по четене.
Алберт – Оле Лунд Киркегор.
Цели:
− − Актуализация на знанията за литературен герой
и на уменията за разпознаване и осмисляне на образа на героя чрез действията и мислите му.
− − Актуализиране и обобщаване на четенето разглеждане като общ подход на работа с книгата
и на знанията за конкретни книги, прочетени през
ваканцията.
− − Актуализация на уменията за ориентиране в
ситуация на общуване и за споделяне на впечатления от прочетеното, отразени в читателския
дневник.
− − Ориентиране в новата учебна тетрадка и трениране на уменията за задаване и отговаряне на
въпроси при попълване/обсъждане на читателска
анкета от портфолиото.
Идеите и акцентите в организацията на урока са
следните:
А. Предтекстов етап
Децата разглеждат читателските си дневници и четат бележките си за най-интересната книга, която са
прочели. Обменят впечатления за прочетеното през
ваканцията, правят взаимни препоръки на книги за четене, описани в читателския им дневник. С донесените
книги подреждат изложба, разглеждат книгите и обсъждат въпроса кое прави една детска книга прекрасна.
Б. Текстов етап
Светофарът на ученето

Стълбицата
на четенето

Реших задачата,
но не знам как!

В работата с текста учениците актуализират четенето-разглеждане като общ
подход на взаимодействие
Знам как и мога! с книгата с цел самооргаЗнам как, но не
мога да обясня!
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низация на четенето в предтекстовия, текстовия и
следтекстовия етап. Те разглеждат предтекстовата
илюстрация с портрета на героя и четат неговото
представяне, прогнозират по илюстрациите за какво
ще се говори в текста и проверяват предположението
си със самостоятелно четене след слушане на откъса в
изпълнение на четец.
• За да отговорят на предтекстовия въпрос на героя към тях (Какво мислиш ти за мен?), децата четат повторно и работят в читателски двойки
с другар по чин или по интерес: разграничават
героите и определят кой е главният герой, като
отговарят на въпросите: За кого се разказва?,
Какво прави той и защо го прави?, Как другите
се отнасят към него?, Как той се отнася към
тях?, Какво е отношението му към училището
и как се променя отношението му към четенето? (въпросите се записват в „Пътечката на мисленето“ за героя: Кой какъв е и защо е такъв?).
Двойката съгласува отговорите си на въпросите
от читанката, отнасящи се за героя, и се включват
в обсъждане. Доказват, че разбират прочетеното,
като отговарят на въпросите към текста. Учениците свързват въпроса на героя към тях с въпроса
ключе от „пътечката за мислене“ и наблюденията
си. Коментират действията на героя и причините
за тях, съпоставят поведението му в двата епизода, оценяват какъв е той преди и след срещата с учителя и обобщават как и защо се променя
героят. Използват Светофара на ученето, за да
покажат дали могат да обяснят как са стигнали до
отговора на въпросите и как се е променило мнението им за героя в хода на четенето.
• След дискусията за героя, учениците обобщават
подхода на работа с текста, като си припомнят видовете въпроси на Книжка, Въпроско и Удивителна, как се отговаря на тях и как те се подреждат на
Стълбицата на четенето. Откриват кои два знака са
погрешно поставени пред въпросите: пред въпроса „Какво предпочита да прави Алберт, вместо да
ходи на училище?“ трябва да стои знакът Книжка,
тъй като отговорът е пряко даден в текста (Защо
не може да сляза на ручея и да ловя риба, вместо
да ходя на училище?!). На първия въпрос обаче
няма директен отговор в текста, ученикът трябва
да направи извод, като свърже думите на героя,
от различни части на текста. Най-високо на Стълбицата на четенето стоят въпросите на Удивителна, защото изискват обобщение или защита на
мнение, събиране на информация и доказателства.
Пример за това е комплексният трети въпрос за героя, а като критерий за разбиращо четене може да
бъде посочено именно умението да се отговаря на
такива въпроси.
В. Следтекстов етап
В заключителната част на урока поетапно се организират следните дейности:
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• Учениците

разглеждат илюстрацията с децата
в библиотеката и коментират ситуацията на общуване: Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?. Описват книгите в библиотеката и по кориците им прогнозират съдържанието. Откриват какви са читателските интереси на
децата, като свързват думите им с показаното на
кориците. Откриват кой от изобразените герои
е Алберт, като свързват информацията от прочетения откъс с показаното на илюстрацията,
осмислят връзката между текст и илюстрация и
съотнасянето между тях като стратегия за четене-разглеждане на книга.
• Децата се включват в обсъждане на своите читателски предпочитания. Взаимно си задават и си
отговарят на въпросите от читателската анкетата
от учебната тетрадка. Ако не са я попълнили преди урока, правят го в урока, споделят отговорите
си, обсъждат читателските си практики, обединяват се в групи според сходството на читателските си интереси. Коментират кой е човекът или
книгата, които са променили тяхното отношение
към четенето, кога са заобичали четенето. После
разглеждат новата учебна тетрадка и попълват
Картата с уменията, които ще придобият в хода
на новото пътешествие с четене.
• Преглежда се направената регистрация на класа
(или се прави такава) в библиотеката на портала за
книги Аз-детето deteto.bg/knigi/. Там децата могат да разгледат е-библиотек@т@ на сайта, да разпознаят по кориците книги, които са чели, да набележат книги, които искат да прочетат. Обсъжда
се възобновяването на работата по проекта 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.
Вълк и вълче – Иван Крилов, Ракът и неговите синове, Ангел Каралийчев.
Цели:
− − Актуализация на знанията за басня и приказка,
обобщаване на подхода за интерпретация на басня чрез оценка за недостатъците на героите и
изказване на поуката от случката.
− − Прилагане на уменията за съпоставка на герои
и текстове и свързване на тематиката на произведението с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
− − Обобщаване на опита в интерпретация на литературен текст чрез сценични форми на работа с
текста – творческо преразказване и изиграване.
− − Ориентиране в е-библиотек@т@ и систематизиране на познанията за ресурсите и възможностите за е-четене, които предоставя е-читанката.
Темата е представена чрез текстове в читанката
и в е-библиотек@т@, което позволява вариантен

подход за постигане на целите: Когато в урока се работа и с двата текста, акцентът може да се постави
или върху баснята, или върху приказката, или върху съпоставката между двете. Но също така учителят може да избере да работи с един от двата текста,
който намира за по-подходящ с оглед читателските
възможности на децата от класа.
Ако учениците са сравнително опитни читатели
и не се нуждаят от по-специална подготовка за предстоящата входна диагностика, акцентът следва да се
постави върху по-сложния за тълкуване текст, поместен в читанка, т.е. с баснята на Крилов. Ако обаче
е нужна допълнителна подготвка за ученици, които
не се справят добре при самостоятелна работа с текста, урокът следва да се проведе само върху приказката на Каралийчев. Текстът и въпросите към него са
достъпни за дигитално четене от екран, но може да се
разпечатат и като индивидуални работни листове, с
които учениците да работят самостоятелно.
Според избора на вариант учителят ще реши кои
от предложените тук идеи да използва.
А. Предтекстов етап
В предтекстовия етап учениците се ориентират в
ситуацията на четене (за кого какво ще чета, какво
ли ще чета), като с опора на илюстрацията прилагат
и обобщават двете стратегии за водене на диалог с
героя, т.е. въпросите ключета: За кого какво е? Кой
какъв е и защо е такъв? Децата се включват в диалога на геройчетата, като от свое име отговорят
на въпроса на Ая: Какво е за тях училището? Дават
пример как са използвали въпроса ключе: За кого
какво е … ? при четене на стихотворението Вече съм
в трети клас? (какво е училището за героя на стихотворението – какво е училището за мен – по какво си
приличаме с героя и кое ни отличава).
После си припомнят стихотворението на Петя
Кокудева За кого какво е училището от читанката
за 2. клас и отговарят на въпроса от името на героите му: рак, орел, бухал, синигер (за целта може да
свържат написани на дъската думи ключета за героите и местата на техните училища: скалите, небето,
клонът, джунглата, гнездото). Отговарят на същия
въпрос от името на героите в илюстрацията от читанката, измислят „училищни случки“ с тях, с които
да отговарят на другия въпрос-ключе: Кой какъв е и
защо е такъв?
За да се настроят за възприемането на баснята
съобразно жанровата ѝ специфика, учениците могат
да си припомнят учени или четени басни с подобни герои или да поправят бърканицата в текста на
един от най-познатите за тях баснописци Езоп, като
подредят правилно изреченията в баснята: На тези,
които обичат да наставляват, приляга да вървят
право напред, та тогава да учат на същото другите. Мамо, върви ти направо и аз, като те гледам,
ще ти подражавам. Недей вървя настрани – казала
на рака майка му. А той отговорил...

Б. Текстов етап
Читателите задават въпросите ключета към заглавието на баснята Вълк и вълче, слушат я, за да съпоставят измислената от тях случка с тази на автора.
Размишляват на глас кой от героите е учителят, кой е
ученикът и защо е така? Търсят и намират отговор на
въпросите на Книжка в началото на текста. Съпоставят действията и мислите на героите, като отговарят
на въпросите от читанката с ключови думи защо и
как. След като решат и задачите от е-ресурса, отговарят на въпроса Кой какъв е и защо е такъв?. Подготвят се да влязат в ролята на героите, като от името
на вълчето обясняват защо смятат, че са намерили
подходяща храна, а от името на вълка – защо трябва
да търсят храна другаде. Обобщават по какво личи
какъв е всеки герой и какво научава вълчето от урока
на бащата. Четат по роли, като се стремят да покажат
мъдростта на учителя и наивността на ученика.
Накрая съставят визитка с думи ключета за разпознаване на текста като басня: герои животни, случка, недостатъци, поука.
В. Следтекстов етап
Приказката Ракът и неговите синове е сходна по
съдържание и форма с баснята, което позволява двете да се съпоставят въз основа на героите, случката
и поуката. Ако обаче учениците срещат затрудения
при самостоятелното решаване на тестови задачи за
четене с разбиране, целесъобразно е приказката да
бъде използване не с оглед формирането на умения
за сравняване, а с цел подготовка на децата за входящата диагностика. Акцент в този случай е работата
за подобряване на уменията за ориентиране в условията на тестовата задача, за анализ на самите въпроси с цел избор на подходяща стратегия за отговор.
Децата прочитат текста от екрана или от работния си лист, за да открият коя басня на Езоп е преразказал Ангел Каралийчев в своята приказка. Те лесно
откриват сходството в ситуациите и героите, а на
тази основа по-отчетливо доловят и разликите между
двата жанра. Това позволява работата с текста да се
съсредоточи върху четене с разбиране.
За да насочи вниманието на
Стълбицата
учениците към въпросите,
на четенето
учителят им поставя задача да
проверят има ли въпроси, отговорът на които може да
бъде прочетен направо от текста. Децата четат текста и когато открият в него отговор на въпрос подчертават с еднакъв цвят и въпроса и отговора. Така самостоятелно или с помощ се
подчертават (в зелено, синьо и червено) първите четири въпроса и техните отговори в текста:
− − Защо старият рак събрал малките рачета?
(Чуйте съвета на стария си баща Отсега нататък вие трябва да вървите напред с главата …)
− − Защо рачетата не могли да изпълнят бащиния
съвет?
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(Ние сме мънички и не знаем как)

− − Защо старият рак изпаднал в голямо затруд-

нение?
(…не знаел как се ходи напред)
− − Защо старият рак наказал своите деца?
(…за да не бъде накърнено бащиното му достойнство)
После учениците показват с подборно четене къде
се намират отговорите и с цвета, с който са подчертали въпросите, подчертават в текста частите на отговора. На тази основа правят извод за вида на въпросите,
свързват ги със символа Книжка и ги поставят на
първото стъпало от Стълбицата на успеха (Мога да
намирам отговорите на въпросите в самия текст).
За да отговорят на следващия въпрос обаче: Защо
рачетата останали неуки до ден днешен?, учениците трябва да направят извод, който не е изказан пряко
в текста. За целта те търсят първо зад кое изречение е
скрит въпросът (И останали неуки до ден днешен), а
след това – причината за случилото се. Като свързват
фактите, установени по въпросите на Книжка (рачетата не знаели как, ракът не можел да им покаже),
децата правят извода за причините: рачетата не успели
да се научат как да ходят напред, защото ракът също
не знаел и не можел да им покаже как да го направят.
Този вид детективски въпроси за мислене и досещане се поставят на второто стъпало на стълбицата на
успеха (Откривам скритите в текста отговори, като
свързвам онова, което вече знам от текста)
Най-високо в Стълбицата на успеха стоят въпросите, които срещат читателя с автора. Малките
читатели трудно откриват автора зад текста по обективни причини, но могат да изпитат удоволствието от
тези свои открития, като размишляват за онова, което текстът им казва или подсказва. Например: Защо
авторът смята, че неукото малко раче хич не е
глупаво? Ти съгласен ли си с автора, че малките рачета са останали неуки?, Дали авторът наистина
смята, че те са такива?, Очаква ли да се съгласим
с него?, На кого всъщност се смее авторът?, Как
мислиш – защо Ракът е решил да промени начина,
по който ходели раците?, Ти искаш ли да промениш
нещо в себе си или в живота си?, Защо?, Случвало
ли се е възрастните да искат от Вас невъзможни
неща?, Дай пример. А какво означава личен пример?
На тези въпроси текстът нито дава, нито подсказва отговор. Той по-скоро ги задава на читателя,
а отговорите той може да даде само ако улови самите
въпроси и ако умее да свързва прочетеното със своя
живот, да размишлява върху ситуации в него, сходни
с тези на героите. На това стъпало няма грешни и
правилни отговори, а лични и диалогични.
(Мога да задавам въпроси и да откривам отговори, свързани с моя личен опит).
На това стъпалце на успеха в четенето стоят и
въпросите, които могат да се поставят от текст към
текста, както това правят по-опитните читатели. Ако
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децата са работили по читанката за 2 клас и вече
владеят Стълбицата на успеха като инструмет за
самостоятелно четене, учителят може да постави
акцента върху съпоставката между двата текста. За
целта учениците избират и аргументират отговор на
въпрос за съпоставка между героите:
Според теб вълкът или ракът е: а) по-мъдър; б)
по-добър учител; в) по-добър баща?
После трансформират въпроса така, че да сравнят рачето с вълчето (Вълчето или рачето е: по-умно;
по-добър ученик; по-добър син?) и отговорят с доказателства от текста. А накрая могат в игрови план да отговорят и на въпроса: Според теб кой от текстовете е:
а) по-поучителен, б) по-смешен и забавен; в) по-мъдър? Като отговорят на въпроса: коя случка е повече
смешна и забавна, отколкото мъдра и поучителна,
учениците по-отчетливо ще доловят и разграничат жанровите проявления на приказката от баснята.

3.4. Уроците за интеграция на читателски компетентности и обобщаване
на читателския опит
За ученика краят на всеки раздел от читанката е
край на поредно пътешествие с четене. С всяко следващо пътешествие читателят натрупва нов опит и
нови компетентности.
Основната цел на тези уроци е ученикът да осъзнае тази промяна като значим момент в читателско си
развитие, да систематизира наученото и да го приложи
в самостоятелната читателска практика по начин, който обновява качествено читателската му дейност.
Постигането на тази цел изисква заемане от ученика на рефлексивна позиция спрямо собствената
му дейност и спрямо постиженията му като читател.
Затова отправна точка в тези уроци е връщането към началото на всяко пътешествие за оценка
на изминатия път. Учениците могат да разгледат
картинната карта на пътешествието от началната
страница на съответния модул, да проследят по нея
пътечките на четенето и да опишат стъпка по стъпка
какво се е случвало и са случвали като пътешественици в Книжен свят. Споделянето на спомени,
впечатления и преживявания от срещите с герои,
автори, книги, е ценен опит, който повишава самочувствието на читателя. За да оценят и обобщят качествената промяна в уменията си да пътешестват с
четене, учениците следва да се насочат към картите
в учебната тетрадка по четене, за да отбележат в тях
уменията, които смятат, че владеят.
Описвайки какво вече може, читателят обобщава
както опита си в четенето и ученето, така и представата си за четенето и за себе си като читател. В съпоставителната таблица по-долу припомняме целевите умения, върху които се работи с приоритет по
всеки раздел (виж таблицата).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чета, уча, играя
и вече МОГА
Да различавам художествен и
нехудожествен текст.
Да задавам и да отговарям на въпроси по текста.
Да намирам в текста художествени описания и изразителни думи.
Да отговарям на въпроса кое как
изглежда според описанието.
Да отговарям на въпроса какво и
как се случва в повествованието
Да намирам и да разбирам епитети
и сравнения в художествен текст.
Да поставям подходящи заглавия
на епизодите в художествен текст.
Да разпознавам и да свързвам
пословица със смисъла на текста.
Да изразявам предпочитания към
текст, прочетен самостоятелно.
Да влизам в ролята на малък писател и да измислям с автора.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чета, вълнувам се, обичам
и вече МОГА
Да разбирам непознати думи в текста и да откривам ключовите думи.
Да откривам описания в приказка, написана от автор.
Да откривам и разбирам описанията в различни епизоди на текста.
Да разбирам защо авторът използва епитети и сравнения в текста.
Да разбирам защо и как се променят
героите и отношенията между тях.
Да определям какъв е героят по
постъпките му и да влизам в роля
на герой.
Да съпоставям/откривам разлики
между народни и авторски приказки.
Да разбирам, чета и рецитирам
изразително.
Да давам примери за добро и зло
от приказки на различни народи.
Да намирам сходни обичаи в
празниците на различни народи.

Следваща стъпка в урока е интегрираното прилагане на тези умения в контекста на ситуациите и
дейностите, планирани по темите за обобщение в читанката и учебната тетрадка. Дизайнът на страниците
с материал по темите е лесно разпознаваем, тъй като

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чета, мечтая, откривам
и вече МОГА
Да се подготвям да чета с разбиране, като обмислям заглавието.
Да сравнявам героите и да оценявам постъпките им.
Да откривам и разбирам важните думи и мисли в текста.
Да сравнявам текстове и книги
и да избирам книжка за четене.
Да изразявам предпочитание и
да защитавам мнение.
Да обсъждам теми от прочетеното, да давам пример с пословица.
Да препрочитам текста, за да се
насладя на герои и случки.
Да преразказвам, за да забавлявам другите
Да проверявам какво си разбрал
и да се забавляваш с теста.
Да размишлявам за книгата преди, по време и след четенето.

дейностите са структурирани еднотипно – в повтарящи се блокове задачи, разположени в тематичните
рубрики на читанката: а) Да общуваме като читатели за онова, което научихме., и на учебната тетрадка: б) Какво знам, мога и ценя в четенето.
а) Приоритет в читанката имат проектните дейности, осъществявани групово или индивидуално
през продължителен период от време. Задачите в
рубриката на читанката организират представявето
на резултати от работата по групови и индивидуални
проекти: колективно съставяне на книжки с избрани
от децата текстове; на страници от вестника на класа
с тематично организирани материали; представяне и
обсъждане на продукти от дейността на децата, събрани в читателското портфолио и читателския дневник на учениците.
Първата задача в читанката организира пореден етап от работата по груповия проект Златните
книги на децата от класа (или на детството). В урока децата обобщават резултатите от изучаването на
произведенията в съответния модул, преглеждат каратата на титулната страница на модула, проследяват
пътечките на четенето и въз основа на тази актуализация събират материала за оформянето на книжките от златната листа на класа. На всеки етап от инициативата се събира и лична джобна библиотека с
книжки, изработени в е-библиотек@т@. Процесът
се разгръща в следните стъпки:
1. Децата разглеждат корици на три 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,
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приказки и басни, които изучихме и може да включите в отделните книжки. Добавете към всяка
книжка заглавия на любими текстове от предишни читанки или от самостоятелно прочетени
книги. Първо всеки ученик съставя индивидуален
списък със заглавия (по памет или чрез прелистване и припомняне на съдържанието на раздела в читанката), после го допълва с нови заглавия, предложени от други деца. Накрая се оформя общ групов
списък и се отчита индивидуалния принос на всеки
при подбора на текстовете и оформлението на корицата (кой е предложил най-дълъг списък без погрешно избрани заглавия, кой – най-интересна идея
за илюстрация). Групите сравняват проектите си и
определят група водач.
2. Децата избират от трите групови предложения
най-интересните текстове, оформят проект за нов
сборник – златна книжка на групата и се подготвя да
я презентират 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.
Групите изслушват представянето на проектите, сравняват списъците със заглавия за златните
книжки и отделят повтарящите се заглавия, избрани
от всички. С тях оформят сборник Златна книжка
на класа. 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 за участие: (не)
проявил лична отговорност в работата, (не)участвал
активно при подбор на съдържание, оформление на
корица, илюстриране, презентиране, изпълнение на
индивидуални задачи (списък със заглавия и мъдри
мисли от прочетеното, страница от читателски дневник за любима книга с илюстрация по нея), създаване
на портфолио и прочие.
3. Работата по проект детски вестник стартира
в урока по литература за четене на разказа Как се
прави детски вестник. Тогава се уточняват както
екипите, които ще работят по различните рубрики,
така и периодичността, в която вестникът може да

•
•
•
•
•
•
•

Чета, уча, играя
Първи брой на вестника
Знаеш ли това?
Време за приключения.
Весели стихотворения.
Приказки от вчера и днес.
Кутия за питанки.
Детектив в четенето.
Представяме Ви автора.
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•
•
•
•
•
•

се издава в хартиен (като стенвестник, информационен лист или брошурка) или електронен вариант. Тук
прилагаме само наше предложение за рубриките,
които могат да се реализират с помощта на материали, разработвани в контекста на всяко от трите пътешествия с четене (виж таблицата).
4. 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.
б) Основа за обобщението и систематизацията на
читателския опит в учебната тетрадка са читателските игри на питаници, на детективи и на бърканици:
Питаници в Облака на въпросите е игра за развитие на интерпретативни литературни и комуникативни, компетентности В Облака на въпросите
учениците общуват, играейки по теми от изучавани
произведения, като отговарят самостоятелно на ключови въпроси по съдържанието на текста и доказват,
че разбират въпросите към съдържанието на прочетеното по съответния раздел на читанката, съставят
свои въпроси, задават си ги взаимно и самооценяват
разбирането чрез отговор на тях; чрез читателско обсъждане по теми от изучавани произведения.

Чета, вълнувам се, обичам
Втори брой на вестника
Приказки от днес и утре.
Малкото голямо четене.
Тайните на писателя.
Лексикон на читателя.
Предизвикателството на автора.
Мъдрост за всеки ден.
Кутия за истории.

•
•
•
•
•
•
•

Чета, мечтая, откривам
Трети брой на вестника
Измислици-премислици.
Дневникът на читателя.
Мъдростта на народите.
Истории от класната стая.
Празничен календар.
Рицар на книгата.
Кутия за книги.

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.
Междучитателската дискусия се организира в
няколко етапа. Децата първо прочитат въпросите
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 мислят по въпросите, на които сами
не са могли да отговорят; заедно обсъждат значими
проблеми от прочетените произведения, спорят по
въпроси, за които имат различно мнение. За читателя
тези дискусии са полезни в два плана:
− − тренират се уменията да се разбира и да се 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 четене.
− − 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.
Детективи по следите на прочетеното е игра,
чрез която се систематизират литературни знания и
опит и едновременно с това се развива компетентност за учене. Детективите по следите на прочетеното допълват изречения от изучени произведения,
разпознават текста и назовават заглавието и автора
му, поставят си детективски задачи, като съставят и
разменят нови въпроси и загадки по опорни думи от
изучените произведения (описват герои или събития
без да ги назовават).
Ако задачата е да се определи на кой герой са думите и детето разпознае героя и го назове, задача137

та е за знание. Детективът трябва да каже знам и да
изрече отговора. Задачите за знание се решават по
памет. Знанието трябва да се възпроизведе. Ако ученикът избере опцията не знам, тогава търси начин,
по който не мога да реша задачата да се превърне в мога. Ттой търси в съдържанието на читанката
предполагаемия текст с този герой, преглежда го, при
което или решава случая, или продължава търсенето.
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, обобщават начини на действие
при решаване на съответния тип задача.
Играта на Бърканица в приказките изисква
учениците да открият бърканицата от заглавия на
текстове и книжки, да уловят и поправят грешките
в заглавията и имената на авторите. Накрая подреждат книжките от модула по азбучен ред на рафта в
е-библиотек@т@ и от името на Малкия писател изпращат своя картичка до Ая.

3.5. Урокът за годишен преговор (теми
103 – 104)
Целта на урока е да се систематизират познавателният и читателският опит на учениците в областта на
литературата и литературното четене, да се обобщят
знанията и уменията на учениците, да се интегрират
литерурните и читателските им компетентности, като
се приложат за решаване на компетентностно ориентирани учебно-практически задачи, в т.ч. проявяващи отношението на учениците към литературата и четенето.
Сценарият за преговорните уроци е разработен
в логиката на урока за систематизация и обобщение
чрез решаване на учебно-практически задачи в ситуации на четене, общуване и учене. Инструментариумът за провеждането им е разположен в рубриката
Какво знам, мога и ценя в края на трети клас и се
намира в края на читанката. В него са вклюени задачи по трите глобални теми от учебната програма:
Литературни и фолклорни текстове, Особености
на художествения текст и Читателска култура,
разработени съобразно планираните цели и очакваните резултати в края на 3. клас. Компетентностно
ориентираните задачи са подбрани и подредени така,
че с тяхна помощ да се моделират основните типове
взаимодействия на читателя в самостоятелната му
читателска практика: с книгите – в книжна среда, с
видовете текст – при решаване на различни задачи
и с други читатели по повод на прочетенето. Така
едновременно с актуализацията и систематизацията
на читателския опит, се стимулира рефлексията на
ученика върху собствената му читателска дейност, а
самият той действа и се осъзнава като субект, способен да се ориентира в ситуациите на четене и да
самоорганизира дейността си.
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Цел на първия урок е да се актуализират онези
страни на читателската дейност, онези знания и умения, които читателят прилага, когато се ориентира в
оформлението на книгата, за да направи самостоятелен избор на книга в книжната среда на библиотеката.
За да решат първата задача – подреждане на
книги в библиотека, учениците прилагат знанията си
за жанровата пранадлежност на изучени произведения, свързват заглавията с жанра и групират текстове
въз основа на жанра им. Задачата проверява умението да се търси и намира текст или книга по зададени
признаци, което е съществена характеристика на читателската култура.
Втората и четвъртата задача учениците решават, като свързват заглавия и автори на произведенията, класифицират произведенията според техните особености като фолклорни или литературни, ориентират
се в културното многообразие, като разпознават традиции и култури, с които свързват изучавани приказки
(арменска, еврейска, ромска, българска) от различни
народи и народности. От друга страна, съпоставяйки
произведения, различни по жанр, култура и автор,
учениците откриват сходство в тематиката им, определят темите им, но също така изразавят личните си
предпочитания към книги, жанрове, автори.
Задача пета е свързана с уменията да интерпретират пословица, като определят темата, разпознават
нравствените добродетели в нея, обединяват пословици на тематичен принцип и илюстрират смисъла

им с примери от изучени произведения.
При третата задача учениците използват знания
за конкретни книги, четени и обсъждани в уроците по
извънкласно четене, за да свържат заглавията с имената на авторите, които са запомнили, както и за да от-

крият кои от тях не са български автори за деца. Учениците могат да си помогнат, като отново разгледат
началната страница на модул Чета още и още, където
ще открият имената на авторите върху кориците на
книжките, подредени по азбучен ред на библиотеката.
А в е-библиотек@т@ могат и сами да ги наредят.
Цел на втория преговорен урок е да се затвърдят
и приложат литературните компетентности на читателя, като за целта те се приложат в ситуации на взаимодействие с текст и с други читатели.
За да решат шестата задача, учениците съпоставят художествен с нехудожествен текст и прилагат уменията си да ги разграничават, да разпознават описание
от повествование, да озаглавяват текста според темата
му, да откриват епитети и сравнения, изброяване и повторения. В седма задача се търси ролята на описанието
и повествованието в текста и се търси връзката на епизода с текста, а в осма и девета умениците илюстрират
с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със
съдържанието на изучавано литературно и фолклорно
произведение, както и ориентацията си в културното
многообразие на приказките.
Общуването между читателите се организира
въз основата на последните две задачи. Ученикът
се подговя за участие в обсъждането, като първо самостоятелно намира отговор на серията въпроси в
десета задача, а след това обмисля въпроси към изучени текстове, които да задава в играта на питаници.
При изпълнението на последната задача учениците
могат отново да разгледат картата на пътешествието
по модула Чета още и още, да проследят пътечките
на четенето в трите пътешествия и да изберат кое е
най-вълнуващото за тях пътешествие из читанката.
Ако в урока се осигури възможност за писмено
решаване на задачите от ученика, те могат да бъдат
използвани и за диагностични цели. В този случай
учителят следва да предостави на учениците разпечатано копие на двете страници с учебния материал
от читанката и допълнилен работен лист, на който да
се решават задачите с отворен отговор
Преди започване на работата учителят изяснява
регламента за провеждане на урока:
− − 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 стрел-

ки, отбелязване на верен отговор, номериране,
подчертаване на отговор в текст, даване на кратък писмен отговор. Специално внимание трябва
да се обърне на задачите със свободен отговор,
които ще се решават на допълнителния работен
лист. тъй като мястото за писане не е определено
на страницата. Учениците могат предварително
да се ориентират в страницата, за да се изясни
по какъв начин ще се решават отделните задачи.
Обсъждането на решенията започва, след като
ученикът е фиксирал своя писмен отговор и той
не подлежи на корекция от страна на ученика. А
ритъмът в редуването на индивидуални с фронтални форми на работа се определя от учителя
съобразно темпото на работа на класа.
След двата преговорни урока се провежда изходящата диагностика.

3.6. Урокът за обобщение на читателски опит и интеграция на аз-образа на
читателя
След провеждане на годишния преговор и изходящата диагностика уроците за прилагане и затвърдяване на знания, умения и компетентности придобиват характер на своеобразни обобщителни уроци.
Затова ги представяме в следпреговорен заключителен цикъл, който има задачата да стимулира рефле139

ксията на ученика върху собствената му читателска
дейност, върху самосъзнаването и самоутвърждаването му като активен читател с мнение и отношение
към литературата и четенето и върху личностостните – социални, комуникативни и автодидактични компетентности, които се прилагат и усъвършенстват с
практикуване на четенето. А с това да се разшири
територията на самото четене извън училище, като
продължат празничното си общуване с книгата и
след тематичната седмица за книгата. Да се подкрепи
самочувствието на детето като компетентен читател,
който обича и практикува четенето свободно, с удоволствие и по своя инициатива.
Тук ще очертаем само основните акценти в траекторията на уроците, която поставя Малкия читател
в центъра на Книжен свят и създават среда, в която
ученикът изявява себе си чрез своята национална и
културна идентичност чрез онова, което цени в литературата и може в четенето и чрез четенето.
1. Последният урок за ново знание (тема №107
На Кирил и Методий от Иван Давидков) се провежда
преди годишния преговор, но естествено прехвърля
мост към заключителния следпреговорен цикъл. Тематично свързано с отбелязването на 24 май, стихотворението На Кирил и Методий създава празнично
настроение, но задава и посока на размисъла за значението на писмеността и книгите, на грамотността и
културата в Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост.
Заедно със стихотворението на Иван Давидков,
което изразява чувствата и отношението на всички
български деца към делото на светите братя, предлагаме учениците да се запознаят и със стихчето на
Мария Донева Кирилица, с което поетесата споделя
по детски искрето и емоционално личното отношение на към чудото на буквите и азбуката.
Съпоставката между двете стихотворения, в
първото от които лирическият говорител изразява
колективната гледна точка по темата от името на
всички български деца, а във второто – индивидуалната, личното си съкровено отношение към езика и
буквите като ценност, позволява да се осъзнае както
важността им за всички хора, така и за всеки отделен
човек. Може да се каже, че умението да се определя
личното отношение към значимото за всички културно наследство, каквито са писмеността и книжнината,
е онова умение, което е в основите на националната и
културната идентичност на личността.
По тази причина в годишното разпределение урокът
е отнесен към уроците за ново знание: в него образователно актуален за ученика е въпросът Как да разбирам
и показвам своето отношение към книгата и четеното, и към традициите в отбелязване на значимостта
им? За да отговори, ученикът актуализира, подрежда и
обобщава литературния и читателския си опит, свързан
с тази глобална тема. От една страна, в урока децата
изразяват това свое отношение, като посочват произве140

дения, посветени на България, българския народ и българския език, разказват за делото на Кирил и Методий
и техните ученици, припомнят си стихотворението на
Христо Радевски Наречен Константин, четено в Деня на
будителите, изразяват чувството си на гордост и признателност, научават и рецитират по свой избор част от новите стихотворенията. Чрез тези дейности те осъзнават
и личното си отношение, и начините за изразяването му.
От друга страна, в е-библиотек@т@ учениците
откриват как писателите изразяват своето отношение
към книгата и как чрез четенето, писането и книгите, човек творчески изразява себе си. В Лексикона
на читателя те прочитат отзивите на писателите за
детските книги и разглеждат страничките, които са
написали заедно с тях по съвместния проект Златно
перо. Обмислят как да оформят книжката на класа с
текстовете, родени от предизвикалествата на авторите към перото на читателите.
За домашна работа учениците трябва да решат
сами как да изразят своето отношение към книгата и
четенето, като изберат какво да направят:
− − да подготвят изразително четене или рецитиране на свое любимо стихотворение за българския
език, буквите, книгите, четенето, което да представят в следващия урок
− − да напишат в читателския си дневник кратък текст
по една от предложените теми: Какво са за мен
книгите? Кое е моето най-вълнуващо пътешествие
на крилете на книга? Защо книгата е най-голямото
богатство? Който чете книга, има четири очи.
− − да представят своя колекция с пословици и други
мъдри мисли за книгата и четенето. Освен това
всички ученици трябва да подготвят своя читателски дневник, за да го представят на класа.
2. Следващ по ред е урокът за обсъждане на откъса Помощ. Не искам да чета тази книга (№108 в
разпределението).
Целта е да се обобщят основни стратегии за практикуване на четенето като самостоятелна читателска
дейност, като едновременно с това се потвърди правото на ученика да чете по своя воля и по свой избор.
Откъсът в читанката е от произведението на
Дженет Тажиян Историите на Дерек: Животът ми
като таен агент, а предизвикалното заглавие Помощ. Не искам да чета тази книга предпоставя възможности за изразяване на различни гледни точки по
темата и определяне на своята.
А. Предтекстов етап
Може да започне с импровизирана литературна програма, в която децата рецитират, четат изразително
подготвените стихотворения, споделят написаното
по избраната тема, правят
презентация на страници с
мъдрости за книгата, т.е.

представят домашната си работа. После учениците
разлистват в е-библиотек@т@ Лексикона на читателя и откриват какво споделят писателите за последната детска книжка, която ги е очаровала, за
книжките за деца, които мечтаят да напишат, както и
за тези, които препоръчват за четене на малките читатели.
На свой ред децата споделят кои книжки са планирали да прочетат през ваканцията, решават предтекстовата задача за препоръка на книга за лятно четене.
Учителят ги предизвиква да споделят и отрицателни преживявания, които са имали с книга, като
разкажат дали се е случвало да четат книга с нежелание, какви са били те, защо са ги чели и дали са ги
прочели. Или пък да посочат заглавия или вид книги,
които не биха препоръчали, но за които биха казали
същото като в заглавието на текста Помощ. Не искам
да чета тази книга. После децата разглеждат илюстрацията към откъса и предполагат какво ли прави
момчето, от четенето на коя книга иска да се спаси.
Б. Текстов етап
След прочита на откъса за Дерек учениците го обсъждат, взаимно си задават въпросите от читанката и
отговарят на тях, дават примери от текста или правят
изводи като истински детективи в четенето (когато тълкуват значението на абревиатурата БЕЛ, и откриват
причините, поради които Дерек не иска да чете). Учениците решават задачите от учебната тетрадка и коментират начина, по който героят е разрешил проблема с
новата система за четене. В тази връзка се припомнят
правата на читателя (да чете свободно, да избира какво,
кога, къде, колко да чете, и как – на глас или наум, в захлас или с прескачане на отделни части, дали да споделя и обсъжда прочетенето…*) и коментират правото на
героя да чете книги, които харесва. Съпоставят Дерек с
героя на едноименния разказ Алберт от началото на читанката, който става читател, защото с помощта на своя
учител открива интересни за него книги. Обсъждат как
да окажат помощ на Дерек, за да поиска да чете, и въобще как може да се помогне на неопитните в четенето
деца да упражнят правата си на читатели.
За целта учениците отново намират в е-библиотек@т@ в Лексикона на читателя. В него прочитат
онова, което мислят писателите за четенето, какво те
искат да кажат на децата, които не четат, и на децата,
които обичат да четат.
В. Следтекстов етап
Коментирайки темата за книгата и четенето през
погледа на любимите си автори от читанката и техните
съвети към читателите и към малките писатели, децата
споделят и свои наблюдения за интересни книги, които
биха си препоръчали, прочитат извадки от записките,
които сами са водели в дневника си. А в заключение обобщават и как да се чете, за да бъда четенето интересно
занимание, какво прави добрият читател със заглавието
и илюстрацията още преди да прочете текста, защо си
задава въпроси, докато чете, и как търси отговора на

тях в текста, как успява да разбере значението на новите думи и защо след прочита на една книга търси с кого
да обмени впечатления за прочетеното или пък защо записва впечатленията си в читателски дневник.
За домашна работа учителят възлага задачата всеки ученик да подготви за представяне своето портфолио, като избере най-интересните страници от трите
му части: 1. Моят читателски свят; 2. Моята история
(биография) на читател; 3. Моите успехи като читател.
3. Четенето на разказа Новият закон на Кристине Ньостлингер (тема №109 в разпределението)
подготвя читателите за празника, който децата от цял
свят споделят на 1 юни – Международния ден за защита на детето.
а) В предтекстовия етап учителят насърчава учениците да се включат в диалог за смисъла на празника, като разтълкуват името му и символиката на
образите върху официалния флаг на празника – детското знаме на мира. Припомняме, че зеленият фон
на знамето симолизира растеж, хармония, свежест и
плодородие, а стилизираните човешки фигури - червена, жълта, синя, бяла и черна, разположени около
символа на нашия общ дом – Земята, символизират
многоообразието и толерантността. (http://deteto.
praznuvai.com/zname_na_den_na_deteto.php)
Учениците споделят мисли за това от какво и как
трябва да бъдат защитавани децата, коментират онова,
което знаят за правата на децата и предполагат какво ли
може да пише в закон, който защитава техните права.
б) Текстов етап. Учениците четат самостоятелно
текста, дават своята оценка и обсъждат прочетеното
по въпросите от читанката.
в) Следтекстов етап. В заключение се обсъждат мненията на децата по въпроса Кой подарък е
по-ценен – скъпото колело или законът, който не
струвал пари? Коментират други безценни подаръци, които възрастните могат да направят на децата
и децата на възрастните. Прелистват в е-библиотек@т@ книжките, които са ги запознавали с авторите от читанката, препрочитат си отново книжните
подаръци, оставени за тях от писателите и размишляват с какво те са ценни за тях. Споделят каква
книга биха искали да получат за подарък по случай
детския празник, каква книга искат сами да подарят
на свой близък приятел.
4. Последният урок от цикъла се провежда в Книжния театър на класа по случай Деня на детето
(тема № 112).
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 и за самоорганизация на
читателската практика, да се подобри самочувствието на ученика като читател и повиши увереността
в собствените му възможности за практикуване на
читателската дейност през лятната ваканция.

* Правата на читателя се коментират в книгата „Като роман“ на френския писател Даниал Пенак.

141

Насоки за създаване на образователна среда
а) Книжният театър в класната стая се открива с разговор за това как се прави театър с книга в
ръка, в класната стая и извън нея, у дома или сред
природата. Коментира се може ли да се прави Книжен театър, когато читателят остава насаме с книгата (или как читателят с въображение вижда онова,
което чете, „като на кино“) и каква е програмата от
празничния афиш (добре е да се състави предварително и по атрактивен начин като част от работата
по проекта) на представленията в Книжния театър.
б) Програмата се осъществява според дейностите, планирани в празничния афиш, както следва:
Парад на любими герои – всеки казва загадката
за любим герой, която е подготвил, а когато героят
бива разпознат, читателят става актьор, 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 разказва откъс от любимо изучавано произведение, без да назовава загланието му. Публиката трябва да го разпознае. Четецът
получава от публиката заслужени аплодисменти, а
онзи от публиката, който разпознава най-много произведения – грамота за Книжен плъх.
Маратон на четенето – децата четат на щафета
любимото си произведение, като предават щафетата
след сигнал на учителя (примерно на всяка минута).
Това е финалният кръг от проекта Златните книги на детството за оценяване и класиране на 5-те
най-любими книги на децата, В рамките на този кръг
се осъществява и класиране на читателите в категорията майстори читатели.
Парад на златните книги: Провежда се финалния кръг от проекта Малкото голямо четене в
класната стая. Прави се окончателната класация на
книгите, които трябва да прочете всеки третокласник. Всяко дете представя своята лична класация и
според броя на посочванията на отделните книги от
децата се съставя рейтингът на книгите. Първите пет
влизат в почетния списък на детските книги бестселъри, които класът препоръчва за четене на всички
деца по света, както и на техните родители.
Кинотеатър на четенето: Учителят може да
предложи на децата мотивация на лятното четене с
промоклиповете от кампанията на БНТ Малкото голямо четене, с режисьор Калоян Начев, който лесно
ще открият с търсачката на Гугъл. 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.
Читателски игри. Учителят предлага на всички да полетят на крилете на вълшебните птици, като
направят панорамна обиколка на любимите места от
картите на Книжен свят и да изиграят отново заедно
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и за последно през тази година игрите, които обичат
(Лети, лети, книжке; Детективи, В облака на въпросите, Книжна бъркотия).
Панаир на книгата. В класната библиотека е подредена изложба с книги – любими и нови, в т.ч. книгите, които са влезли в списъка на класа за лятно четене.
Децата са в ролята на журналисти, които разглеждат
изложбата и трябва да направят репортаж от мястото
на събитието. Учителят моделира различни ситуации
за избор на книга по формулата коя книга ще избереш, ако искаш да... (научиш нещо ново за животните,
растенията, Космоса. твоя любим спорт; да съпреживееш приключенията на интересен герой; да се пренесеш в приказния свят, да се почувстваш силен и смел,
да подобриш настроението си, да се забавляваш през
свободното си време и т.н.). Децата трябва да открият
книгата, подходяща за постигане на набелязана цел, и
да я представят като журналист от училищния вестник.
в) Последният урок за годината завършва в Книжния театър с организация на следните дейности:
• Разглеждане на странички от читателските дневници, в които са отразени впечатления от най-любимата книга. Обсъждане на начина на водене на
личния дневник през ваканцията и на воденето
на електронния дневник в портала http://www.azdeteto.bg/knigi/login.html, за да се спечели призът
за най-четящ клас.
• Обсъждане на личните проекти за лятно четене:
какво всеки планира да предприеме, за да продъл-

•

жи четенето за удоволствието и през ваканцията,
какви нови летни пътешествия с книга всеки иска
да си подари. 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
преживеят нещо вълнуващо (записват интересен
момент и го илюстрират). За индивиулното планиране на лятното четене може да се използва
приложения по-долу работен лист *.
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.

Работен лист за индивидуално планиране на
програма за лятно четене *
От читанката с удоволствие ще препрочитам любимите мои текстове и книжки.
Искам да дочета книжките, препоръчани в уроците по извънкласно четене.
Искам да прочета нови книжки на любимите ми
автори от читанката.
Искам да прочета новите книжки, препоръчани за
лятно четене от писателите в Лексикона на читателя, от учителя и моите съученици.
Искам да намеря сам интересни книжки за четене
от нови за мен автори.
№

Автор

Заглавие на книжка

1
2
3
4
5

3.7. Урокът за проверка и оценка в началното литературно обучение.
Компетентностният подход е подход ориентиран
към резултатите. По дефиниция самата компетентност
е доказан резултат от обучението, който се проявява
в дейността на ученика. Затова урокът за проверка и
оценка намира своето място и в началното литературно
обучение като форма за организация на практическото прилагане на компетентностите с цел установяване, измерване и оценяване на постигнатите резултати.
Съгласно разписаното по програма процентно съотношение между типовете уроци 2% от общия хорариум на учебния предмет са отделени за провеждане на

входна, междинна и изходна диагностика. Ето защо в
читанката и в годишното разпределение уроците са заложени три урока за проверка и оценка, в рамките на
които се осъществява диагностиката на резултатите
от литературното обучение. Като нестандартен урок
за оценяване на достиженията на учениците читатели разглеждаме и един уроците за затвърждаване и
обобщаване на читателския опит, в който учениците
представят своите читателски портфолиа. Докато в
диагностичните уроци целта се постига чрез тестово
(сумативно) оценяване, ориентирано към формата на
националното външно оценяване, то в урока работилица оценяването е формиращо.

3.8. Урокът за дагностика на резултатите от литературно обучение
В годишното разпределение уроците за провеждане на входна и изходна диагностика са заложени в началото и в края на учебната година. Входната диагностика се планира през втората седмица
от учебната година, за да има ученикът време да се
адаптира към училищния ритъм на живот и да успее да
възстанови равнището на читателската си грамотност
отпреди лятната ваканция. Смятаме за удачно изходната диагностика да се проведе преди 24 май, за да
се избегне влиянието на предваканционната нагласа
на учениците върху концентрацията и резултатите им.
Инструментариумът за тези уроци е поместен в учебната тетрадка като част от портфолиото на ученика.
Инструментариумът за целите на междинната
диагностика обаче се намира в книгата за учителя,
за да може учителят по свое усмотрение да избере
най-подходящото време за провеждане на диагностичната процедура. В примерното годишно разпредение
такава е предвидена през месец март, преди априлската ваканция, когато приключва работата по втория
модул на читанката. Провеждането на диагностиката
в този период ще предостави на учениците и учителя
навременна обратна връзка за текущите резултите от
обучението и достатъчно време на разположение, ако
е нужно да се предприемат мерки по отстраняване на
пропуски и за повишаване на крайните резултати.
Проектът за диагностичните уроци, представен тук, е
съобразен и с промяната в статуса на урока за проверка и
оценка в условията на компетентностен подход. Неговата роля не се изчерпва с провеждане на самостоятелни
работи за установяване равнището на комплексните
знания, умения и компетентности като доказани резултати от обучението. Той има пряко отношение и към
формирането на ключовата компетентност за учене и
на самото четене като ключово общоучебно умение за
работа с текст и информация. Затова заедно с решаване на теста, в урока за дигностика предвиждаме място
и за тренинг на самоконтрола върху четенето с разбиране, както и включване на ученика в самата процедура

* За всяка точка от плана читателят може да състава отделна таблица.
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по оценяване, в т.ч. в процедура по формиращо оценяване. За целта учителят следва да насърчава учениците да
четат самостоятелно и да търсят и намират отговори на
въпросите Как трябва да чета, за да мога по-добре да
разбирам и текста и задачите към него? Как да проверявам и оценявям правилно резултата от теста?.
В хода на урока единството от обучителни и оценъчни дейности може да се организира поетапно,
както следва:
А. Предтекстов етап
Учителят напомня на учениците, че пътешественикът чете с удоволствие дори когато уменията
му са подложени на изпитание. Той чете текста и си
представя като на филм всичко, което се случва. Ако
след първия прочит не може да си разкаже текста
наум, прочита го отново по-внимателно. Едва тогава
е готов да решава задачите. Опора за това предлагат
следващите мемокарти за решаване на задачи от затворен тип 1 и отворен тип 2.
1. Когато към въпроса са дадени няколко
отговора, не бързай да ги четеш. Първо се опитай
да отговориш на въпроса само с помощта на
текста. После прочети предложените отговори
и провери кой от тях се доближава до твоя.
След това потърси доказателство в текста и
тогава избери и отбележи верния отговор.
2. Когато към въпроса не са дадени отговори,
трябва сам да откриеш и запишеш отговора.
Чети внимателно условието на задачата, за
да разбереш какво да търсиш в текста. После
намери в коя част на текста се говори за него.
Обмисли отговора и чак тогава го запиши.
Добре е преди решаване на теста да се отдели специално внимание на първата задача, като се припомни
начина на решаване с подчертаване на отговора директно в текста. Учениците вече са работили по този
начин в 1. и 2. клас и нямат технически трудости при
изпълнението на тези задачи. Коментарът на начина на
действие има стратегически смисъл. Той създава и поддържа у ученика полезната настройка да търси какво
се казва в текста, да мисли за текста като източник на
информация за решаване на задачите. Едновременно с
това е важно да се напомни, че има и отговори, скрити в
текста, които читателят сам открива, ако намери и свърже правилно ключовите думи и/или изречения.
Тук прилагаме теста за междинна диагностика,
за да може с опора на него да се осмисли по-добре и самата процедура по оценяването (Приложение №3).
Всички тестове завършват с рефлексивна задача,
в която ученикът дава своята оценка за текста, за дейността – задачите от теста, за резултата, който смята че е постигнал. Задачата е позната на учениците
още от първи клас, когато се въвежда инструментът
за самооценяване Личицата на читателя. Затова в
теста не са включени показателите за оценяване. Но
ако учителят прецени за нужно, може да ги обсъди
отново с децата преди провеждане на теста.
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Според аспекта, който се оценява тъжно лице означава: Не ми хареса. Беше ми трудно. Не много добре.,
неутрално лице – Не мога да реша дали ми харесва. Не
беше трудно. Добре се справих., усмихнато лице – Харесва ми. Беше лесно. Много добре се справих.
Б. Тектов етап.
Четенето и самостоятелната работа с текста е
процес, в който детето ще изпитва затруднения и колебания, а често ще използва налучкването като компенсаторна стратегия за преодоляване на блокажите
в разбирането. Затова е полезно в хода на изпълнението на теста или преди началото му учителят да
предложи и друг модел на поведение в авариен режим. Принципно ученикът решава задачите в реда,
в който те са дадени в теста. И това не е случайно –
самият ред на задачите е обмислен така, че да осигури проходимост на разбирането в дебрите на текста.
Когато обаче ученикът изпита силни затруднения и
се фокусира върху определена задача, работата по
целия тест става непродуктивна. Ето защо в ситуация, в която препрочитането на текста не помага за
разрешаване на трудностите, ще е по-добре ученикът
да продължи нататък, да пропусне задачата и да се
върне към нея на по-късен етап. В хода на решаването на останалите задачи разбирането може да се
проясни и ученикът да намери решение с обмисляне
на целия текст, вместо да го търси с налучкване.
В. Следтекстов етап
В следтекстовия и следтестовия етап се организира
оценяването и обсъждането на резултатите. Учителят
може да се ръководи от приложената тук таблицата с
критерии и показатели. Тя е съставена така, че по нея да
се съпоставят лесно трите теста от гледна точка на избраните критерии и от гледна точка на типовете задачи.
Критериите за последните задачи от теста са
маркирани със сиви полета, тъй като резлутатите
не участват в образуването на общия бал от теста.
Включването на тези задачи е мотивирано от две съображения: първо, да се даде възможност за изява
на по-опитните читатели, като им се предложи дейност с повишена трудност (самостоятелно да намерят сходни текстове по зададен признак) и второ, да
се стимулира рефлексията върху опита в четенето и
решаването на теста и ученикът да се мотивира за
оценъчна дейност. Когато децата оценяват дали са
харесали прочетения текст, лесен или труден е бил за
тях тестът, как смятат, че са се справили със задачите, те развиват опита си за самооценяване.
След като тестът е решен и учениците са отбелязали своите отговори на всички задачи, учителят може
да проведе процедурата по измерване и оценяване на
резултатите с участието на самите ученици. След като
знаят, че за всеки верен отговор се получава по 1 т.,
учениците лесно могат да изчислят бала си. Учителят
изписва на дъската ключа с верните отговори на задачите с избираем отговор, децата сумират точките, към
които обаче трябва да добавят и точките от задачите с

Карта за оценяване на резултатите от тестовете
ВХОДНА
ДИАГНОСТИКА
Гълъб и мравка
Задача №

Тточки

1.
а
б
в
г

1
1
1
1

5. а

1

2. б
2. +

1
1

3. б
3. +

1
1

4. в

1

7. а

1–2

6. в

1

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
МЕЖДИННА
Очаквани резултати на различДИАГНОСТИКА
ни етапи от обучението в 3. клас.
Лъвът и мишката
Показатели за оценяване – за
всеки верен отговор, избран
или даден от ученика, се по- Задача № Тточки
ставя 1точка.
Илюстрира с примери от текста
1.
отговора си по въпрос, свързан
със съдържанието на изучавано
1
литературно и фолклорно произ1
ведение. Ориентира се в съдържа1
нието на текста и подчертава ве1
рния отговор в самия текст.
Проследява развитието на действията (на героя) и прави извод. Дава верен отговор с опора на текста (от по1. +/б.
1
дусловието на зад.1. избира верния
ред – б 4 зад: за всяка беда – по 1 т.).
Съотнася заглавие към конкретен
епизод или към целия текст: изби2.
1
ра верния отговор.
Определя значението на непознати
и на образни думи от текста с опо3. а
1
ра на контекста: избира или дава
3. б
1
верен отговор.
Проследява и съпоставя постъпките и на героите и нравствените
2
4. а, в
им качества: правилно свързва ка1
5. а
чества с герой и качество с постъп1
5. б
ка. Съпоставя постъпки на герой и/
или прави извод.
Открива дали в текста има сравнение и/или епитет и дава подходящ
7. в
1
пример от текста.
Разпознава художествено описание и/или повествование в текста:
8. в
1
избира верен отговор.
Подчертава поуката или прави извод за нея /1т/. Избира мъдрост,
6. в/г
1–2
смислово близка до извод или поука от текст: правилен избор 1т.
Разпознава вярно жанра на литературното произведение: избира
9. б
1
верен отговор.
Съпоставя две литературни произведения – открива и посочва сходство,
2. +
1
например с Мравка и гълъб: дава
подходящ или неподходящ пример.

ИЗХОДНА
ДИАГНОСТИКА
Сънят на врабчето
Задача №

Тточки

1.
а
б
в
г

1
1
1
1

4. +

1
1
1

5. б

1

4.

2. б

1

6. а
6. б
6. в

1
1
1

3. а
3. б

1
1

2. в

1

8. в

1

7. б

1

9*

1
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Изразява оценъчно отношение
към самостоятелно прочетени ли8. а
1
тературни произведения. Учени10. а
1
11. а
1
кът получава 1т., ако е дал оценка,
независимо каква.
Ученикът оценява адекватно дейността си. Ако оценката му за
8. б
10. б
1
11. б
1
1
трудност (лесен/труден) съвпада
1
с оценка за резултата (справих се/
8. в
10. в
1
11. в
1
не се справих), точките са общо 2.
Ако не съвпада – 1 т.
Максимален брой точки за всеОобщо 13
16
16
ки тест
+ Плюсът към номера на задачата означава, че се оценява решение на подусловие от нея.
* Звездичка е знак за повишена трудност на задачата: точката за нея не участва в образуването на бала, когато задачата е решена успешно, може да се отчете в индивидуалната оценъчна карта на ученика с похвала
за с Браво. Точките от клетките в сиво също не участват в общия бал.
полуотворен и отворен отговор – № 1, 3, 5.
Учителят огласява възможните решения поетапно.
Първо показва текста с подчертани в него отговори
на въпросите от първа задача. Децата съпоставят
какво са подчертали с маркираното в образеца, оценяват решението на задачата и изчисляват колко точки получават – 1, 2, 3 или 4.
След това се оценява задача трета. Приемливите
отговорите са: а) отплата – благодарност, награда; б)
присмя се – подигра се, надсмя се. Съответно и качествата на героите, които трябва да се запишат при
задача №5, са: а) лъвът – високомерен, мишката –
признателна. Учениците съпоставят решенията си с
верните отговори и добавят точки към бала си.

Не много
добре
5–7

Добре
8 – 10

Много
добре
11 – 13

Отлично
14 – 16

След това учителят може да предложи на децата
скалата за оценяване, по която те сами да поставят
оценка за работата си. За тях тя може да изглежда като
стълбица на успеха, на която трябва да намерят мястото си. Даваме пример със скалата на изходния тест.
В основата на всяко стъпало учителят изписва
точките и съответната на тях словесна оценка. Как
точките на ученика могат да се трансформират по
шестобалната система за оценяване и скалата за приравняване, използвана от МОН, се вижда от следващата таблица (на стр. 35, горе).
Решавайки теста, учениците вече са дали своята
предварителна оценка за резултата си. Като са решили последната задача за самооценяване, те са нарисували личице, което показва дали според тях са успели
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да справят със задачата. След като се извърши процедурата за оценяване на теста, учениците съпоставят предварителната си оценка с тази от стълбицата
на успеха и според това дали двете оценки съвпадат
установяват умеят ли обективно да се самооценяват.
В заключение задачите от теста могат да бъдат
обсъдени с опора на Светофара на ученето, за да
се коментира начина на решение и учителят да установи какви конкретни трудности са имали учениците. Обобщението може да се организира по следния начин: учениците, които не са успели да решат
дадена задача, вдигат червен сигнал/карта и искат
помощ. Учениците, които са решили задачата, но не
могат да им помогнат – не могат да обяснят как са го
направили, вдигат жълта карта. А онези, които могат – зелена карта. Педагогическото наблюдения на
учителя върху обсъждането, при което се осъзнават
и обобщават уменията, прилагани за решаване на
диагностичните задачи, е добър метод за уточняване на причините за неуспехите на учениците. Това
могат да направят и самите деца, като се приучат да
използват индивидуална карта за самонаблюдение и
самооценка.
Ако децата се справят с процедурата за оценяване, може да им се предложи да попълват и карта, с
която да проследяват напредъка си в четенето и ученето. В качеството си на пътешественици в Книжен
свят, те могат да описват в дневника си затрудненията, които срещат по пътя си, и решенията, които намират. Достатъчно е в края на всяко проведено
пътешествие да записват успехите си в Бележника
на пътешественика с четене, т.е. да отразяват резултатите от изпитанията на читателя в училищната
приказка (от теста). А когато вписват нови данни, да
ги съпоставят с предишните си постижения. На тази
основа могат да направят извод за развитието си като
читатели и да си поставят нови цели – какво още не
могат добре, но искат да се научат да правя.

Входна диагностика:
максимален бал – 13 т.
до 3 точки – слаб 2,00
4 – 5 точки – среден 3,00
6 – 7 точки – добър 4
8 – 10 точки – много добър 5,00
11 – 13 точки – отличен 6

Междинна и изходна диагностика:
максимален бал – 16 т.
до 5 точки – слаб 2,00
6 точки – среден 3,00
7 точки – среден 3,25
8 точки – добър 3,50
9 точки – добър 4
10 точки – добър 4,25
11 точки – много добър 4,50
12 точки – много добър 5,00
13 точки – много добър 5,25
14 точки – отличен 5,50
15 точки – отличен 6,00
16 точки – отличиен 6,00

Индивидулна карта за оценка / Бележник на пътешественика
Име на пътешественика:
Как се справям с четенето?

Преди първото
пътешествие

След второто
пътешествие

След третото
пътешествие

Добре

Ученик:

Ученик:

Ученик:

Не много добре

Учител:

Учител:

Учител:

№

№

№

№

№

№

Задачата, която победих №

№

№

Много добре

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

•
•
•

С трите части на картата се работи така:
Първата част е отредена за огледално оценяване. След като ученикът реши последната задача
от теста, пренася оценките в полето на въпроса:
как се справям с четенето… (преди първото пътешествие/след второто/ след третото).
Когато тестът е проверен и балът изчислен, учителят ще нанесе реалната оценка за постиженията
според установеното равнище на четене с разбиране. Ученикът съпоставя двете оценки и ако има
разлика, премисля първоначалната си оценка.
Втората част помага на ученика да разграничи
какво може и не може да прави добре и да потърси помощ за справяне с проблема. С тази цел

обсъжда с учителя план за действие, който се записва в последната част на картата.
На
• свой ред учителят може да използва данните и
резултатите от индивидуалните карти, за да състави
груповата карта на пътешествениците. За целта се
добавя колона с имената на децата и в клетката срещу всяко име се нанасят оценките за резултатите от
поредния тест. Така учителят има поглед върху цялостната картина с успеваемостта на класа и върху
динамиката ѝ през различните етапи на обучението.
За по-диференцирано проследяване на напредъка
по отделните умения, може да се използва (с известни промени в дизайна) и Картата на уменията от
учебната тетрадка.
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Карта на уменията на пътешественика и неговите изпитания и успехи
Име на пътешественика:
СТАРТ
да

УМЕНИЯ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА
Да задавам и да отговарям на въпроси по
текста.
Да различавам художествен и нехудожествен
текст.
Да намирам художествени описания и изразителни думи в текста.
Да отговарям на въпроса кое как изглежда
според описаното в текста.
Да отговарям на въпроса какво и как се случва
в повествованието.
Да намирам и да разбирам епитетите и сравненията в художествения текст.
Да поставям подходящи заглавия на епизодите
в художествения текст.
Да разпознавам и да свързвам пословица със
смисъла на текста.
Да изразявам предпочитания към самостоятелно прочетено произведение.
Да влизам в ролята на малък писател и да измислям заедно с автора.

В първата колонка срещу всяко умение ученикът
отбелязва стартовата оценка, дадена му преди да започне работата по съответния раздел. Когато при работа по раздела умението се прилага за решаване на
определена задача, учителят или ученикът записват
словесната оценка за решението ѝ в клетката на съответното изпитание. Начинът на работа с тази карта
се въвежда още в първия модул, а вече попълнената
карта се коментира в обобщителния урок, тъй като не
се предвижда друга тестова проверка на на този етап.

3.9. Урок за формиращо оценяване
чрез портфолиото на читателя
Ваканция Цветан Ангелов, Лулу и кои неща не се
учат Петя Кокудева /тема № 110.
Урокът се провежда през последната учебна седмица, непосредствено преди ваканцията. Ако ученикът е
водил своето читателско портфолио и читателския си
дневник редовно, той има достатъчно доказателства
за това, представял ги е текущо в рамките на обобщителните уроци, но в края на годината следва да получи заслужено признание за усилията и постоянството
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1

изпитание
добре

2

изпитание

много добре

3

изпитание

много добре

си. Това ще го мотивира да продължи да чете, водейки
дневника си и по време на лятната ваканция, което ще
поддържа читателската практика на равнището на достигнатото и ще го предпази от загуба на умения.
Цел на урока:
Да се стимулира позитивното отношение на детето към четенето като личностно значима дейност,
чрез която то изразява себе си и общувайки с книгите
и с другите читатели, се осъзнава като читател. Да се
затвърди рефлексивното отношение на читателя към
собствената му дейност, като се представят, обсъдят
и оценят доказателствата за състоялите се пътешествия с четене, да се насърчи воденето от читателското
портфолио на читатлски дневник за самоорганизация
на четенето и ученето извън училище.
Задачи на урока:
а) Да се представят и оценят публично постиженията на децата в четенето по начин, който утвърждава самочувствието им на умели читатели.
б) Да се подредят и представят читателските портфолиа на пътешествениците с четене, да се оценят,
като се отчете пълнотата, подредеността и начинът на
водене на рубриките в него (съобразно възприетите в
края на 2 клас или договорени в началото на годината).

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
Естествен завършек на училищния сезон на пътешествията с четене е оценностяването на прочетенето
и наученото и на успехите, постигнати от читателите
и читателската общност на класа. Подходящ за целта е
сценарий, при който чрез ретроспекция и рефлексия на
изминатия път се проследяват 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 трите му части. Учителят записва техните наименования
на дъската и така задава 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.
А. Предтекстов етап
Урокът може да започне с припомняне на първото стихотворение от читанката – Вече съм в трети клас!, за да оценят учениците дали за тях трети
клас е бил всичко, което са очаквали в началото му:
приключение, забавление, знание, състезание и т.н.
Коментират как четенето е помогнало това да се случи, обобщават как чрез четене може да се играе, учи,
пътешества, да се мечтае и да се правят открития.
Поставя се целта: да общуваме като читатели за онова, което прочетохме и научихме и да оценим какво постигнахме в четенето и с помощта на четенето,
какви читатели станахме.
Работата с първия раздел на портфолиото Моят
читателски свят се организира в две етапа:
1 етап. Потапяне в света на четенето чрез общуване с литературните произведения от читанката. Те са
тематично свързани с ваканцията и четенето им създава
подходящо настроение за обсъждане и за планиране на
лятното четене. Контекстът и дейностите за възприемане на стихотворенията са представени достатъчно подробно в читанката и в годишното разпределение.
2 етап. Децата демонстрират своите портфолиа,
учителят преглежда подготвените материали и предлага всеки ученик да ги подреди в три групи, съответни на трите раздела на портфолиото:
а) 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)
б) 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
в) Материали, демонстриращи успехите на детето – страници от читателски дневник, тестове за четене с разбиране и за проверка и оценка, страници с
детско творчество, детските самоделни книжки, които самото дете е подбрало като най-ценни за него.
Б. Текстов етап
Междучитателското общуване се организира с
опора на материалите от портфолиото, като се дискутира по ключови теми, полезни за самоосъзнаването
на децата като читатели.
1. Кои сме ние, читателите? (Моят читателски
свят). В процеса на общуване децата представят
себе си като читатели и общуват като такива, като
обсъждат защо и как, какво и колко четат, къде и
кога четат, колко често четат в свободното си време,
дали и с кого обсъждат 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 .
2. Каква е нашата история на читатели? (Моята
история на читател) Пътешествениците обсъждат
своите читателски биографии и историята на читателския клас. Участвайки в обсъждане на подобни
теми, 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 на 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
целите 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) Проследява се как се разширява територията
на четенето, като се сравняват и свързват 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
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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 е променило четенето и как ги е сплотило в читаткелска общност.
3. Какви са нашите успехи в четенето? (Моите
успехи като читател) Децата разглеждат материалите, подбрани от учебната тетрадка и читателските
дневници. От тях избират най-ярките 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. Накрая се оценява
кой най-добре се е справил със задачата да събере и
да представи своето портфолио. После всеки съставя последни странички към трите му части, които се
влагат в разделите както следва:
• За Моят читателски свят – съставят писмен отговр на въпроса Какво са за мен книгата и четенето?
• За Моята история на читател – по списъка с
препоръчани книги съставят нова карта за лятното си пътешествие с четене из нови територии на
книжния свят
• За Моите успехи като читател съставят личен
план за участие и изява в празника на читателя за
отбелязване Деня на детето. Програмата за празника на читателя в навечерието на Деня на детето
се обсъжда колективно в следните стъпки:
а) Класът избира любимото произведение за маратонско четене, което ще бъде четено в Книжния
театър с предаване на щафетата.
б) 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.
в) Всеки си поставя индивидуална задача да подготви за представяне откъс от свое любимо произведение, който да прочете, разкаже или рецитира.
г) Всеки избира за коя друга задача може да се
подготви. Да състави загадка за своя любим герой,
с която да участва в играта Познай героя или обръщение към класа от името на героя с идеи за весело прекарване на лятото. Да подготви препоръка за
лятното четене на класа, като избере самостоятелно
прочетена книга, неизучавана в клас; да подготви за
изразително четене текст, подарен на класа от писателите или съставен в отговор на предизвикателството, отправено от писател към класа.
В. Следтекстов етап
В заключителния етап на урока читателите се
настройват за празника и предстоящата ваканция,
като прочитат за удоволствие, без излишни анализи
и коментари, стихотворенията Лулу и кои неща не се
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учат и Ваканция. А после съставят своя ваканционна програма, в която добавят индивидуалния си план
за лятно четене на книги.

3.10. Урокът по извънкласно четене
Урокът по извънкласно четене има значима роля
за формирането на малкия ученик като читател, тъй

като осигурява интеграцията на предметните и ключовите компетентности в целостта на читателската
дейност. Не текстът или книгата сами по себе си, а
именно читателската дейност е предмет на обучението по извънкласно четене.
В структурно отношение урокът по извънкласно
четене се доближава до комбинирания тип урок, който
постига целесъобразно единството между актуализация на читателския опит, прилагане, затвърждаване и
развититие на нови читателски знания, умения и компетентности и обобщаване, систематизиране и оценяване на резултатите от дейността. За да се осигури
среда за комплексно развитие на различните аспекти
на читателската дейност, в структурата на урока се
разграничават три основни компонента, съотносими
с процесуалните компоненти на читателската дейност:
а) запознаване с нови книги от достъпния кръг
за четене
б) овладяване на способи и правила за самостоятелно ориентиране в книгите и сред книгите, за са-

мостоятелен избор на книга във взаимодействие с
книжната среда
в) мотивирано и самостоятелно практикуване на
четенето по всички правила на работа с книгата.
Съответни на тях са и основните задачи на урока:
− − разширяване на читателския кръгозор (с нови
книги, жанрове, теми, автори) и развитие на читателските интереси
− − овладяване и прилагане на умения за работа с
книгата преди, по време и след прочитането й
− − създаване на привичка за непрекъснато и активно
четене по външно поставена цел или собствена инициатива и от позицията на компетентен читател.
Очакван резултат от обучението по извънкласно четене е появата на читателската самостоятелност,
която се проявява в действената мотивация на читателя (интерес, потребност, отношение, активност) за
обръщане към книгите (спонтанно или с поставена
цел) и в способността му да реализира своите цели
чрез четене на книги, като прилага и развива системата от придобити знания и умения на практика.
Тъй като читателската дейност се развива чрез преноса на компетентности, формирани в литературното
обучение, урокът по извънкласно четене следва да се
планира в тясна връзка с урока по литературно четене.
Като интегрира в опита си компетентностите за литературно четене, в т.ч. знанията за книгата (корица, страница, текст, илюстрация, заглавие на книга) и умения
за работа с текст и книга, ученикът успешно ще усъвършенства читателската си практика. От друга страна,
мисията на урока по извънкласно четене е да създава
среда за тренинг не на отделни читателски умения, а на
читателската дейност в нейната цялост, като за целта
задава модел на автономно читателско поведение и осигурява перманентно разширяване на самостоятелното
четене във и извън урочната дейност.
А. Предтекстов етап
На фокус в предтекстова фаза на урока са дейностите за ориентиране в ситуацията на четене и
планиране на читателска дейност (предчетене). Учениците разширяват читателския си кръгозор, като
се запознават с нови книги, нови теми, жанрове и
автори, но също така развиват уменията си да взаимодействат с книжна среда, да се ориентират сред
книгите и в книгата, като действат с книжното тяло
и с елементите на книгата, да групират книги по определени признаци, да избират книга по зададени параметри и поставени задачи, да намират нужната им
книга, да представят и препоръчват книга.
Б. Текстов етап
Текстовата фаза на урока включва обсъждане
на самостоятелно прочетеното (книга или откъс от
нея) до урока и самопоставяне на задачи за следващо четене – на следващ откъс или дочитане на книгата. Общуването с книгата и споделянато с другите
е в центъра: чрез диалога с другите читатели, ученикът външно разгръща диалога, който мислено е

водел с героите, автора, книгата събеседник. Децата
имат свободата да изберат какво и как да споделят,
но също така имат правото да не продължат да четат
тази книга, ако тя не им харесва. Ако решението им
е в полза на книгата, а нямат време да я довършат в
този период, могат да отложат дочитането ѝ, като я
планират в бележника си за четене.
В. Следтекстов етап
Следтекстова обобщаваща и оценъчна фаза. Тя
има задачата да осигури условия за рефлексиране на
читателския опит, осмисляне на новите знания и умения, свързани с книгата и четенето и прилагането им
извън контролираната учебна среда. За целта учениците овладяват стратегии за самоорганизация на четенето чрез водене на читателски дневник (и бележник)
и портфолио. Едновременно с това се стимулират читателските интереси и читателската самостоятелност
за продължаващо четене извън училище чрез препоръчване на книги и на занимания с книгата в домашен
контекст или в социална среда.
Тази структура на урока по извънкласно четене
може да варира в широки граници. Всеки от компонентите може да се разгърне в отделен урок – за препоръчване на книга, за запознаване с нова книга (жанр, автор,
тема) или за самостоятелно четене на книга. Чрез всички тях обаче се цели увеличаване на продължителността на извънурочното самостоятелно четене на ученика, създаването на привичка за непрекъснато четене.
В периода 1. – 2. клас ученикът овладява правилния
начин на работа с книгата чрез метода четене - разглеждане и прилага образеца за дейност под наблюдението
и ръководството на учителя. В периода 3. – 4. клас този
начин на действие с книгата става средство за самоорганизация на читателската дейност. Основната задача е да
се усъвършенстват уменията за намирането на търсена
книга и самостоятелното ѝ четене от ученика. Тъй като
в урока се работи върху предварително прочетена от
ученика книга или откъс от нея, урокът често се определя като урок за обсъждане на самостоятелно прочетена
книга. В него, разбира се, има място и за препоръка на
нова книга, за представяне и разглеждане на нови книги, за избор на книга, за запознаване с нова книга (тема,
автор, жанр), но акцентът е върху четенето до урока и
обсъждането на самостоятелно прочетеното. Не е задължително ученикът да чете само книги при външно
поставена цел. Учителят поставя задачата за самостоятелно четене поне две седмици преди урока, а ученикът
трябва да самоорганизира четенето си в този период и
в рамките на урока да участва в обсъждане на прочетеното. Воденето на читателски дневник също е приоритет, тъй като приучва ученика да чете и да размишлява
върху това, което чете, съответно за да има какво да
споделя за прочетеното в процеса на обсъждането.
Затова всички уроци по извънкласно четене в трети
клас изискват организация на предварително самостоятелно четене от ученика, а урокът създава среда, осигурява време и място, дейности и взаимодействия, чрез които
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да се обменят резултатите и да се регулира индиректно,
при нужда и да се коригира, моделът на самостоятелно
четене. Вече в 4. клас водеща цел става самостоятелното
четене на книга, избрана свободно, според личния интерес на ученика или цели, които си е поставил.
Освен познатите вече карти, с които ученикът работи и в този модул, инструментариумът предлага и
допълнителни средства за стимулиране на интереса
към книгата и мотивиране на читателската дейност:
• Всяка книга се въвежда в читанката с кратка анотация, която позволява на детето да се ориентира
в съдържанието на произведението и да възприеме
откъса от него като част от цялото. За да провокира интереса към произведението, учителят може
да използва тази анотация, когато поставя задачата за намиране и прочитане на книгата или за предварително четене на откъса, поместен в читанката.
• Читателят може да открие допълнителен откъс, дос-

•
•
•

тъпен като е-ресурс, с който да продължи общуването си с книгата. А учителят може да диференцира
задачите на учениците според техните възможности и достъпа им до книгата извън училище.
За всяка книга е предложен мотивиращ и забавен
тест, оформен като картинни книжка, с която детето може да се забавлява, докато я чете и разглежда извън урока.
Всяко представяне на книжка завършва с пътечка
за четене, която предоставя свобода за избор на
дейности съобразно предпочитанията и интересите на читателя.
Като средство за мотивиране на самостоятелното извънурочно четене на учениците може да се
използва и Културния календар на читателя,
в който са указани възможни контексти за извънурочно и извънкласно четене и връзки между литературното и извънкласното четене.

Културен календар на читателя

Контекст на четенето: тематични седмици

№
седм.,
месец

Теми по извънкласно четене

26 септември – Международен ден на езиците

2. ІХ

Книжка войник, Л. Милева
Изгубеното хвърчило

1 октомври – Национален ден на поезията; Световен Ден
музиката (Златни облачета, Обичам есента).
Световен ден на усмивката: всеки първи петък на октомври
(Обичам есента, Кое е важното, Малкият писател).
4 октомври – Световен ден за защита на животните (Кое е
важното, Малкият писател, Приключенията на Джиго).

4. Х

Удивителните животни
Детска енциклопедия (+@)

19 октомври – Национален ден на благотворителността.

6. Х

* Приключения с Джиго, Юлия
Спиридонова

8. ХІ

* Историята на доктор Дулитъл, Х. Лофтинг
Приказна повест (английска детска литература)

1 ноември – Ден на народните будители (Най-хубавото,
Кристалния Джакомо, Наречен Константин, Апостола,
Златни букви).
13 ноември – Световен ден на добротата, символ – сърце (Доктор Дулитъл, Пиано от картон, Двама братя, Доброта Лу).
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* Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада, Е. Рауд
10. ХI
При сладоледа (приказна повест,
естонска детска литература) (+@)
5 декември – международен ден на доброволчеството (Птичи
* Врабец, Паун, Прилеп, Гугутка,
хор, Зима иде).
12. ХII Д. Жотев
7 – 11 декември – Националната седмица на четенето.
Птичи хор (поетична книга на автор)
Бъдни вечер и Рождество Христово, Нова година (Еленът с
Кръстьо – частен детектив, На
червения нос, Коледно желание, Елхата, Звезда Витлеем14. ХII долната земя, Ю. Спиридонова
ска, Благослов, Новогодишно, Сурваки, Коледната картичСреща с вещица човекоядка (+@)
ка, Зимни празници).
11 януари – Световен Ден на думата "Благодаря“.
* Вълшебникът от Оз, Л. Ф. Баум.
14 януари – Василица (Кукери-сурвакари, Песничка за доСтрахливият лъв
16. I
брото, Рижият кон, Добрият старец).
Приказен роман (американска
21 януари – Световен ден на прегръдката.
детска литература)
* Дребосъчетата от Града на
цветята, Н. Носов
17 февруари – Ден на спонтанните актове на доброта (Въл18. II Приключенията на Незнайко
шебства, Богатият Мравей).
Приказен роман (руска детска
литература)
21 февруари – Международен ден на майчиния език (МъдроМалкия мъж, Е. Кестнер
то момче, Майчина сълза, Момиченце на прозореца Край на 20. II
(немска детска литература)
зимата, Колко ли езици има).
1 март – Баба Марта (Чудесно съобщение, Писмо до българче в Америка).
Кой съм аз?, С. Пенчева
3 март – Национален празник (Отечество, Шипка, Българ22. III Мили бате. Писма на един дакел.
ско дете, Радецки, Обич).
Повест за деца
8 март – Международен ден на жената (На мама, Златна рибка).
20 март – Международин ден на щастието Световен ден на
врабчето (Вълшебното дърво).
Какво обичам?
21 март – Световени ден на поезията и на гората (За да имаш
Стихотворения
приятели, Ако бях великан).
Внучка фотографка, Л. Даскалова
24. III
1 април – Международен ден на Хумора и шегата; МеждунаСлетодърсач, К. Машев
роден ден на Птиците (Ние броим врабчета –Дружеството
Таралежът, Р. Даол (+@)
за защита на птиците).
2 април – Международен ден на Детската книга.
15 април – Световен ден на културата; Световен ден на изкуЯйцето Й. Радичков
ството ( Песничка за изкуството, Лазарски песни).
26. IV Ние, врабчетата
Великден (Как яйцата повярваха в чудесата, Великденска нощ).
Разкази за деца (+@)
22 април – Ден на Земята (Венци, Дръвчето).
Боб. Малката метална кутий23 април – Световен ден на книгата.
28. IV ка с голяма мечта, З. Каменова
1 май – Ден на труда (Най-хубавите ръце, Хлябът).
(+@)
6 май – Гергьовден (Гергьовден; Вали, вали дъждко).
9 май – Ден на Европа (Матея).
Моите красиви рога, Р. Николова
30. V
15 май – Международен ден на Семейството.
Разкази (+@)
21 май – Международен ден на културното многообразие за
диалог и развитие.
Приключенията на Туфо рижи24 май – Ден на българската просвета и култура (На Кирил и 31. V ят пират, Г. Константинов
Методий, Помощ, Не искам да чета тази книга).
Роман за деца (+@); + УТ
1 юни – Международен ден за защита на детето.
16 ноември – Ден на толерантността.
21 ноември – Световния Ден на Поздравите (Моите песни,
Бащин край).

* Книгите са достъпни за интернет четене в е-библиотеките: Словото, Литернет, Моята библиотека. Учителят може
да препоръча самостоятелен или домашен прочит на други части от нея или на цялата книга на отделни ученици или на
класа и да създаде QR-код с адреса на всяка книга, за да осигури лесното ѝ намиране.
+@ – в е-читанката са добавени допълнителни материали за дигитално четене
+УТ – наличие на разработка в учебната тетрадка
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Пример за прилагане на календара може да бъде
открит и в следващите примерни разработки на теми
за уроци по извънкласно четене. Номерацията на уроците следва мястото им в годишното разпределение.
А. Книжка войник из Изгубеното хвърчило,
Леда Милева /тема № 7/ УТ
Работата с раздела Чета оше и оше започва през
втората седмица от началото на годината, като естественото място на първия урок по извънкласно четене
с преговорен характер е след входната диагостика
и преди урока по литературно четене за овладяване
на нови компетентности и възприемане на приказка
(Труден въпрос).
Цели и задачи на урока: Компетентностите
като очаквани резултати.
Ученикът да влезе в ролята на активен читател,
да осъзнае себе си в позиция на субект, който иска да
чете и да се учи как да самоорганизира читателската
си дейност. Задачите са: да се обобобщят резултатите от самостоятелното ваканционно четене, да се мотивират всички ученици за включване в новите пътешествия с четене като самостоятелни читатели, които
искат и могат да четат с разбиране , да споделят и обсъждат прочетеното, да актуализират и рефлексират
читателския си опит, да се ориентират в книжна среда и да избират книга с четене-разглеждане, да водят
читателски дневник. Ориентира се в оформлението
на книгата: корица, страница, илюстрация, текст, заглавие на книга. Открива значението на непознати и
на образни думи в контекста на изучаваното произведение. Изразява предпочитания към художествени
текстове, прочетени самостоятелно. Ориентира се в
комуникативно-речевата ситуация (Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на
игрови и сценични форми.
• Методите и формите на оценяване се повтарят
за всички уроци по извънкласно четене: тест за
проверка и оценка на разбирането при четене; решаване на практически задачи с текста и книгата;
формиращо оценяване с помощта на читателския
дневник и портфолиото (при следващите теми ще
се отразяват само промените).
Предварителна подготовка: В урока по литературно четене на откъса Алберт от едноименното произведение учителят поставя задачи за самостоятелна
читателска подготовка преди урока по извънкласно
четене. Учениците трябва да подготвят за представяне читателския си дневник и да изберат за споделяне
странички от него, в които са описали най-интересните книги, прочетени през лятната ваканция, да решат коя от прочетените книги през лятната ваканция
да препоръчат на другите читатели, да се запознаят
предварително със стихотворението Книжка войник
на Леда Милева, като се подготвят да отговорят на
въпросите към него и да го четат изразително.
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На свой ред учителят подготвя изложба с книгите
от списъка за лятното ваканционно четене, съставен колективно от децата в края на втори клас, и/или организира посещение в училищната библиотека за проучване
на книжния фонд и ориентиране в библиотечна среда.
А. Предтекстов етап
Задачата е учениците да обобщят читателския си
опит от ваканционното четене, да се ориентират в
съдържанието на раздела Чета още и още (настолната библиотечка на малкия читател) по новите
маршрути, които ще следват в различните модули на
читанката като пътешественици в Книжен свят, да
обсъдят резултатите от самоподготовката си за пътешествие, като решат тест за четене с разбиране. Задачата на този етап се изпълняват в следните стъпки:
− − Учителят и децата прочитат текста на Асен Босев
Вълшебни птици на детството в е-читанката и отговарят на въпроса кои са птиците на детството,
които дават криле за полет в живота. По аналогия
с описаното в текста учениците описват своите пътешествия през ваканцията на крилете на
книгите, представят любимата си книга от прочетените през лятото: показват корицата и коментират ролята ѝ, разгръщат книгата и коментират
заглавия от съдържанието, текста и илюстрациите, прочитат изразително фрагмент, мотивират
предпочитанието си и/или четат записаното в
дневника си. Решават предтекстовата задача в тетрадката по четене, като използват предложените
ключови думи.
− − Пътешествениците разглеждат титулната страница на раздела, прочитат мотивационното стихче
на Асен Босев от писмото на Ая до тях и разчитат
картинната карта с маршрута на пътешествията.
Откриват и проследяват пътечките за пътешествия с четене, указани в табелки с наименованията на модулите, по трите пътечки проследяват
заглавията на книгите, с които ще се запознаят
през годината, откриват имената на авторите им
в библиотечния рафт с книги, свързват заглавия
и автори, ако вече познават някои от книгите. По
номера на страницата в първата пътечка намират
книгата, от която е стихотворението на Леда Милева, после разглеждат разтвора с текста Книжка войник, разпознават героите на илюстрацията,
коментират техния разговор и разговора между
геройчетата водачи в пътешествието с четене –
Ая и Малкия писател, за книгите.
− − Учениците решават колективно интерактивен
тест-презентация по стихотворението и преценяват дали са се справили с предварителното самостоятелно четене. Оценяват слабостите и силните си страни в четенето и си поставят за цел да
подобрят уменията си за разбиране, като изберат и
изпълнят подходящи за целта дейности. Обсъждат
критериите за оценка на разбирането и четенето
(как трябва да чета: правилно, съзнателно, изра-

зително, с подходящ темп и си пропомнят инструментите за самооценка, на какви въпроси трябва
да отговарят по Стълбицата на четеното и какво
да направят със Светофара на ученето.
Б. Текстов етап
Текстовата работа се организира в следните стъпки:
− − Ако до урока повечето деца не са прочели текста,
той се чете изразително от учителя или от подготвените ученици, а останалите активно слушат.
Тестът се изпълнява след това, като първи децата
слушатели решават задачите с избираем отговор,
а експертите читатели ги поправят, когато грешат. След нов прочит тестът може да се проведе
и оцени повторно.
− − Учениците четат стихотворението многократно с
различни задачи, част от които избират от пътечката за четене след текста: задават сами въпроси
от името на Книжка и играят в облака на въпросите, отговарят на въпросите към текста от читанката и самооценяват четенето си със Стълбицата
на четенето, съставят визитка на Книжката войник в тетрадката по четене, описват съдържанието на книгите от текста и определят значението на
непознатите думи в него, разучават и инсценират
части от стихотворението в Книжния театър на
класа, оценяват изпълнението си по критериите
от задачите на Удивителна.
− − Читателите се ориентират в електронната библиотека на читанката: откриват и разглеждат е-книжката Лексикон на читателя, в която се представят интервюта с автори от читанката. Прочитат и
коментират отговорите на различни писатели на
въпроса какво прави една детска книга прекрасна
и после пишат свой отговор на същия въпрос в
учебната тетрадка по четене.
В. Следтекстова фаза
По възможност се посещава библиотеката на
училището, където учениците откриват и разглеждат
книжките герои от стихотворението, търсят книги на
български и чужди автори, на български и чужд език,
сравняват тълковен речник с двуезични речници на изучаван чужд език по случай Международния ден на езиците. Припомнят си как се работи с културния календар
на четенето, по който през цялата година се планират
инициативи и мероприятия, свързани с четенето.
Възобновява се работата по проектите от втори
клас: Книжките, които живеят в читанката, Златните книги на класа, Книжен театър в класната стая,
Книжна ракла, Джобна библиотека с мини книжки,
Книжна игротека. Читателски дневник и портфолио. В учебната тетрадка по четене учениците попълват картата на пътешественика, очертават началото
на новото пътешествие и оценяват Книжка войник
с емотикон от Личицата на читателя, предполагат
какви други заглавия на вече познати им произведения може да съдържа книгата на Леда Милева Изгубеното хвърчило, от която е стихотворението. Рису-

ват книжка до заглавието, ако избират да прочетат
цялата книга. По картата с уменията оценяват равнището на владеенето им. За целта използват Светофара на ученето и оцветяват лявата колонка с квадратчета в различен цвят: червен, ако умението е ново за
тях, жълт, ако могат да го изпълнят действието, но не
могат да обяснят как го правят, зелен – ако могат да
го изпълнят и да обяснят начина на действие.
Б. Удивителните животни, Детска енциклопеди я /тема № 14./ УТ
Цели и задачи на урока: Компетентностите
като очаквани резултати
Ученикът прилага знанията за оформлението на
книгата и уменията за ориентиране в нехудожествен текст от детска енциклопедия или списание като
средства за намиране и извличане на информация,
необходима за целите му: избира текст според интереса си, по заглавието определя темата и прогнозира
съдържанието му, чете и се ориентира в съдържанието, като използва адекватни стратегии за обработка
на информация (задаване и отговаряне на въпроси,
отделяне и маркиране на важна информация и на интересни факти, водене на бележки, дава примери и
доказателства от текста); споделя прочетеното и наученото и го оценява. Включва се в диалог по дадена
тема, разграничава художествен от нехудожествен
текст. Определя темата на текста, съотнася заглавие
с текст и адава въпроси. Извлича конкретна информация от нехудожествен текст и прави изводи. Използва факти и идеи от научнопопулярен текст при
писмен отговор на въпрос. Разбира прочетеното от
детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет
Подготовката за урока започва с инициатива
по случай 4.Х. – Деня за защита на животните, под
надслов: Да ги опознаем по-добре, за да разберем
как да ги опазим. В класната стая се организира изложба-читалня с книги и списания по темата, която
остава на разположение на децата до провеждане на
урока по извънкласно четене. Като задача за самоподготовка учителят
възлага интернет
проучване (индивидуално или групово, с участието
на родител или
възрастен) чрез
виртуална
разходка из най-големия зоопарк у
нас – Софийската зоологическа
градина. Учениците трябва да
изследват картата
на зоопарка на
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сайта му, да опишат обитателите му и да изберат да
представят рядък вид животно, което може да бъде
видяно и наблюдавано само в зоопарка, да отразят
впечатления си от прочетеното за него на сайта в
страничка от дневника си за записки по прочетено в
енциклопедия или интернет.
А. Предтекстов етап
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 искат да прочетат по интересуваща ги тема. Припомнят си как се чете и разглеждат
подобен вид издания. Правят презентация на животното от зоопарка, което са избрали, като се опират на
страничката от дневника си.
Б. Текстов етап
Работата с енциклопедичен текст в учебната тетрадка по четене. Учениците избират нов проект,
който да разработят индивидуално, като решават
предтекстовата задача в тетрадката. Така избират
темата – животното, което да проучат и представят,
и си поставят цел за изследване чрез четене (какво
вече знаят за него, какво ново искат да узнаят, как
ще четат, за да разберат всичко и да научат повече по
темата, която ги интересува).
На титулната страница на раздела-библиотека в
читанката учениците разпознават пътечката, по която могат да стигнат до подходящия източник – Детската енциклопедия, ориентират се в съдържанието
на енциклопедична книга с четене разглеждане на
страниците от нея, поместени в читанката. Планират
четенето си, като проследяват пътечката с читателския план за действие и следват стъпките му по избраната тема откриват въпроса, на който ще търсят
отговор в текст от енциклопедията, по илюстрация
намират текста и търсят инфомацията в него.
Учениците организират четенето и разбирането
на информацията, като изпълняват задачите в учебната тетрадка по четене, отговарят на въпроса, определят ключовите
думи, записват си
любопитни факти,
задават нов въпрос,
на който искат да
търсят
отговор
в друг източник,
достъпен за тях в
рубриката
Чета
още… на е-библиотеката. След като
учениците са записали новия въпрос
по своята тема, колективно се четат
допълнителните
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откъси от текстовете в е-читанката, като децата казват въпроса си и когато на екрана се появи откъс от
техния текст, го прочитат на глас, за да намерят отговора, останалите слушат и заедно с четеца търсят
отговора. Накрая всеки записва отговора на своя въпрос в тетрадката, препрочита записките си и се подготвя да направи презентация по своята темата, като
подготвя своеобразна визитка на животното, което е
проучвал.
Резултатът може да се обсъди първо с децата,
избрали да четат същия текст, да се обогатят подготвените съобщения с детайли, които другите са забелязали, или да се състави групов текст, който да
бъде представен на децата от читателските кръгове,
избрали други текстове.
В Следтекстов етап
Учениците взаимно обменят текстовете си, задават си въпроси и споделят най-интересното, което са
научили. После всеки записва наученото от презентацията на другите. Начинът на работа с енциклопедия и
нехудожествен текст се обобщава с опора на картата с
уменията на пътешественика. Учениците описват онези, които са приложили преди, по време и след четенето на текста: как са избрали какво да четат, защо и
как за водили записки при четенето, как са подредили
информацията, какво са научили от текста и от другите читатели, сравняват какво са знаели преди четенето
и какво са научили с четене. Правят си нова пътечка
за четенето с ключовите думи: знам – искам да узная
– питам - предполагам – узнавам. Оценяват дали са постигнали с четенето поставената цел.
В заключение могат да избират по какъв проект
да продължат да работят заедно (примерно: Малка
енциклопедия за животните, които ни удивляват)
и да планират изпълнението му във времето. Накрая
колективно решават забавния тест по темите на текстовете, четени от енциклопедията и правят изводи за наученото. Коментират ползата от четенето и
книгата като средство за учене по всички предмети в
училище и извън него.
В. Приключения с Джиго, Юлия Спиридонова
/тема № 21./ УТ
Цели и задачи на урока: Компетентностите
като очаквани резултати
Учениците да осъзнаят правилата, от които се ръководят при избор на четиво, като мотивират предпочитанията си и оценяват избора си след четенето. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита
си. Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник Изразява
предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно, аргументира предпочитания. Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени
текстове като литературни. Установява сходство и
различия между две литературни произведения. Ос-

мисля условния характер на художествения текст.
Предварителна подготовка. Материалът по
темата е достъпен в е-библиотек@т@ във вариант,
който позволява избор на различна част от произведението за самостоятелно четене. Учениците ще
четат самостоятелно различни части от текста и ще
ги обсъждат в кръга на читателите, избрали същата
част, а ще ги препоръчват за четене на децата от читателските кръгове, предпочели други части.
За формиране на стратегията за избор на книга/
четиво и препоръка на прочетеното е избран материал, който е достъпен и за по-неопитни читатели,
но представлява интерес и за по-опитните читатели,
които биха оценили художествените качества и удоволствието от диалога с автора. Урокът се провежда след урока по литературно четене на първия разказ за Джиго, в рамките на който малкият читател
разграничава двете равнища на общуване с текста:
диалог с героя и диалог с автора. В заключителната
част на този урок учениците се запознават с анотациите на трите нови части от произведението и
по тях правят избор на текст от книгата. Самостоятелно го прочитат преди урока по извънкласно четене и се подготвят да го обсъдят и препоръчат на
останалите читатели.
А. Предтекстов етап
Учениците си припомнят колективно прочетената
част от книгата в урока по литературно четене, като в
учебната тетрадка по четене съставят визитката на героя.
Б. Текстов етап
Учениците представят героя, като добавят нови
черти на характера, разкрити при четенето на избраната от тях част с ново приключение на героя. Обсъждат качествата на героя и допълват визитката му,
като този път работят със страничка от читателски
дневник, приложена тук.
В. Следтекстов етап
Колективно решават забавен тест за приключенията на героя и аргументират предпочитанието
си към епизод от прочетеното. В заключение учениците оценяват избора, който са направили и вземат
решение коя от частите на произведението, избрани
от другите читатели, да прочетат на свой ред след
урока. Обсъждат колективно и проект за създаване
на Енциклопедия с любими герои от книжен свят, в
която да събират и подреждат визитките, създавани
на страниците от читателския си дневник.
Г. Яйцето из Ние, врабчетата, Йордан Радичков /тема № 91.
Четенето на книгата „Ние, врабчетата“ е планирано за началото на април, когато се отбелязва Международния ден на детската книга. Това е период, в
който децата са във ваканция и празникът на детската книга не може да се отбележи подобаващо в
училище. Но пък вече опитният третокласник може
да организира самостоятелно четенето на книгата,

стига да има достъп до нея. Предимство в случая е
наличието на книгата в поне три онлайн библиотеки:
https://chitanka.info;http://www.slovo.bg/;
http://bg.svilendobrev.com/detski/knigi/nievrabchetata/index.html.
Изборът на книгата като четиво за този период
е основателен и по други причини – нейният автор
е включен в почетния списък на наградата за детска
литература Ханс Кристиан Андерсен, на чийто рожден ден – 2 април, отбелязваме Международния ден
на Детската книга. Ние, врабчетата тематично откликва и на Културния календар на читателя, който
свързва четенето с живота на детето и празниците в
него. Според календара в този период се отбелязват
следните събития: 20 март – Световен ден на врабчето;
21 март – Световен ден на на гората; 1 април – Международен ден на птиците, господарите на небето. Затова е подходящо препоръката на книгата за четене
да се направи през март, след изучаване на разказа на
Радичков За да имаш приятели, а по желание на класа, той да се включи и в националната кампания на
Дружеството за защита на птиците Ние броим врабчета. Кампанията, чийто регламент е публикуван на
сайта на дружеството, стартира в Деня на врабчето и
приключва в края на седмицата на детската книга. В
този контекст учениците могат да посветят четенето през ваканцията на врабчета, за да се забавляват
с приключенията им в книгата, но и за да направят
свои наблюдения върху популацията на птиците и
връзката на човека с природата в градска или
селска среда. От
значение в случая е програмата
за пролетното ваканционно четене
и проучване да
бъде обмислена
колективно и приета от учениците
за самостоятелно
изпълнение
и
последващо обсъждане.
Цели и задачи на урока: Компетентностите като очаквани резултати
Ученикът самоорганизира четенето на сборник с
разкази с общи герои, като се ориентира в постъпките им в ситуациите на общуване (кой говори, на кого,
какво, защо и как), разкрива и проследява взаимоотношенията им и осмисля ролята на описанията като
средства за авторова характеристика. Изразява предпочитание към герой и епизод от разказ, като съставя
текст за представянето им в читателския дневник. Интерпретира образа на героя, като прави илюстрация с
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негов портрет или преразказва епизод с него от трето
лице или от името на самия герой. Ориентира се в съдържанието на книгата по корицата и илюстрациите и
заглавията. Открива в текста описание на външен вид
на герой и на обстановка, свързва името с външния
вид на героя и характера му, осмисля името като средство за изразяване на отношение към герой. Различава
четенето от екран и хартиена страница.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение, задава и отговаря на въпроси.
Интерпретира текста чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми
Предварителната подготовка за урока може да
се диференцира според интересите и възможностите
на децата за самостоятелно четене: да прочетат предварително откъса в читанката, да прочетат избрани
страници/части от книгата - хартиена или дигитална,
или пък цялата книга и да направят илюстрация и да
съставят визитка на предпочитан герой, като използват шаблона за страничка от читателския дневник в
тетрадката или е-читанката.
Възможен е и вариант с предварително разпределяне на частите между децата, за да ги подготвят
за преразказ, с който да оживят героите и книгата в
урока. За целта учителят може да предложи страничка със съдържанието на книгата, а децата да изберат
частта, която ще четат и представят, като се ориентират по заглавието, например:
Яйцето  По петите на насекомото  Юнашка
фланелка  Училищно звънче  Тананик  Събирач
на ценности  Игра на врабчета  Драги ми господине  Птича перушина  Да имаш и да нямаш 
Кормилото  Страшилище за снежните човеци 
Пешеходецът, който си подсвирква с уста  Мититаки  Шпионите дебнат и слушат  Драги ми господине отива с питане до Цариград  Далечен полет 
За плашилата  Автографи  Рисувани врабчета 
Чири  Ястребът  Кукувица в гнездото
Като допълнителна мотивация може да послужи
запознаването с детски читателски отзив за книгата
като този, публикуван в Детски блог на сайта Книжка с мишка. Книги за споделяне https://knizhka-smishka.eu/
Ние, врабчетата на Йордан Радичков стана една
от моите любими книги. Главните герои са врабчета
– Чир, Драги ми господине, У Фу, Дебелачко, Джиф,
Ю.Тц., Запетайчето, Чику, Пуик, Мититаки, Тананик.
Моят любим герой е Чир. Той е най-малкото
врабче и е много забавен. Може да лети назад. Той е
много добър и обича да помага на другите. Посъветва рибката да излезе от водата, за да не се удави
Драги ми господине е много капризен и обича да
командва. Джиф е разказвач на историите. Пиук и
Тананик са веселяците, които непрекъснато чуруликат. А Чику е колекционер на ценности: камъни,
яйца, перца.
Доби 8 г.

☺
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А. Предтекстов етап
Свободното споделяне на впечатления от прочетенето и на резултатите от инициативата за преброяване на врабчетата (ако такава се е състояла) е
първата стъпка в организацията на урока. Учениците
представят героя и илюстрацията с неговия портрет,
коментират по коя част от текста са създали творението си, правят своя отзив за книгата.
Б. Текстов етап
Учениците четат фрагмента, поместен в читанката
и се включва в обсъждане на героя разказвач. Отговарят на въпросите от читанката с примери от текста.
Играят на питаници по въпроси, които сами задават.
Оформят колективна визитка на героя, като си помагат с картат с въпроси и ключета за съставянето ѝ:
• Кой е той? Как се нарича и как изглежда?
• Кое го отличава от другите?
• Какво обича и умее да прави?
• Как се отнася към другите?
• Какво другите мислят за героя?
• С коя случка, постъпка или думи го запомних?
• Какъв е той? Какво цени в живота?
• Кои негови качества ценя аз?
• Искам ли да приличам на него. Защо?
По аналогия с колективно съставената визитка на
Джиф учениците редактират визитките на вече представените от тях герои и четат изразително интересен за тях фрагмент от текста.
В. Следтекстов етап
По същите въпроси читателите съпоставят героите, постъпките и нравствените им качества и създават проект за страничка на колективния герой – врабчета, в Енциклопедията с любими герои от Книжен
свят, в която кратко представят всички персонажи с
най-характерните им особености. Добавят кратко съобщение с резултати от наблюдаването и преброяването на врабците в квартала, в който живеят. Накрая
учениците инсценират врабчовия хор в Книжния
театър на класа, като всеки представя своя герой,
разказвайки историята му от негово име. За удоволствие и забавление се решава колективно и теста
по книгата, поместен в е-читанката

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
(Раздел: Литературно обучение)
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Училище:

/

ГОДИНА

Град:
Утвърждавам:
Директор: (име и фамилия)

Уроци за нови знания
Уроци за упражнения
Уроци за обобщение и преговор
Уроци за диагностика
Уроци по извънкласно четене

55 %
35 %
3%
7%

НЗ

57

У

29

О/П

7

Д

3

ИЧ

16

Годишен хорариум: 112 часа.
Срочен: I срок – 56 часа; II срок – 56 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

МОДУЛ 1. ЧЕТА, УЧА, ИГРАЯ
Вече съм в трети
клас!
Мария Донева
Училище, здравей!
Юлия Спиридонова
1

ІХ
1

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Чете с разбиране и се включва в диалог по
дадена тема.

• Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си.

• Открива повторенията и изброяването като
П

•
•
•

Алберт
Оле Лунд Киркегор

•
•
•
•
П

2

•
•
•
Вълк и вълче
Иван Крилов

•
•
•
•

3

У

•
•
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изразни средства в конкретно литературно
произведение.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на стихотворение.
Ориентира се в последователността на епизодите и изразява предпочитания към герои
и епизоди при четене на разказ.
Споделя впечатленията си от прочетени произведения, установява сходство и различие
между тях, изразява емоционално-оценъчно
отношеине.
Чете с разбиране разказ и разпознава жанра
на литературния текст.
Открива и осмисля образа на литературния
герой в произведението.
Ориентира се в случката в изучаваното литературно произведение.
Включва се в диалог по темата на произведението: отговаря на въпроси по съдържанието
на прочетенто, коментира постъпките на героите от изучавано произведение, изразява
емоционално-оценъчно отношение.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Разграничава пряко от непряко общуване.
Споделя впечатления от прочетеното – устно или по записки, отразени в читателския
дневник.
Чете с разбиране басня, като се ориентира в
комуникативно-речевата ситуация, отразена
в текста.
Коментира постъпките на героите от изучавано произведение.
Разпознава баснята като жанр и прави извод
за поуката.
Интерпретира текста чрез участие в групова
и екипна дейност на игрови и сценични форми, дава идеи за разпределяне на ролите и за
поведението на героите.
Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
Прави разлика при четене на текст от хартиена страница и дисплей.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели

Забележки

• Новите пътешествия на ученика читател започват с четене за Текущо оценяване по
удоволствие и по личен избор и актуализация на опорни по- задачи.
Устна проверка.
знания.
• Учениците се ориентират в оформлението на учебната книга:
корица, страница, илюстрация, текст, заглавие на книга, запознават се с новата читанка чрез четене-разглеждане, сравняват
читанките за втори и трети клас.
• Актуализират се подходи за работа с текста и книгата при самостоятелното четене, коментират се разнообразни стратегии
за четене и учене, съпоставят литературни произведения с обща
тема и различни жанрове: стихотворение и разказ, диференцират стратегии за литературно четене на двата основни жанра.

• Учениците четат с разбиране художествен разказ, ориентират Формиращо оценяване
•
•
•
•
•

се в образа на литературния герой и в характера на произведението, като съотнасят текст и илюстрация.
Доказват, че разбират прочетеното, като отговарят на въпроси
към текста.
Ориентират се в комуникативната ситуация, отразена в текста,
и се включват в диалог по темата за ролята на книгата и четенето в живота на човека.
Обменят впечатления за прочетеното през ваканцията, праят
взаимни препоръки на книги за четене, описани в читателския
им дневник.
Рефлексират читателския си опит и обсъждат читателските си
практики, като отговарят на въпросите от читателската анкета
в учебната тетрадка.
Ориентират се в новата тетрадка – дневник на пътешественика
в Книжен свят. Планират новите пътешествия с четене и обсъждат идеи за проекти и работни екипи.

чрез анкета за проучване на читателския опит
и ценности и по резултатите, отразени в читателските дневникци.
Текущо оценяване по
задачи за четене с разбиране.

• Учениците се подготвят за входна диагностика: четат с разби- Текущо оценяване по
ране, проследяват действията на героите и оценяват качествата
им, откриват поуката и я формулират чрез пословица, съпоставят басня и приказка; разграничават изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни, установяват
сходства и различия между две литературни и/или фолклорни
произведения, съчиняват по подобие.
• Учениците се ориентират в е-библиотек@т@, различават четенето от хартия и от екран, обсъждат хигиена на учене и работа
с компютър, правила за безопасно поведение в интернет.

задачи: устна проверка.
Самооценяване
със
Стълбица на четенето.
Оценяване на четивната техника.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

контекста на изучаваното произведение.

• Доказва, като отговаря на въпроси, разбира•
Вх.Д

2

•
•
•

Труден въпрос
Юлия Момчилова
УТ

•
•
•

5

НЗ

•

6

Труден въпрос
Юлия Момчилова
Как става така
Петя Александрова

тературни и/или фолклорни произведения.

• Разграничава изучавани или самостоятелно
У

прочетени текстове като литературни.

• Ориентира се в комуникативно-речевата си-

•
•
•
ИЧ

•
•
•
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не на съдържанието на изучаваното литературно и/или фолклорно произведение.
Ориентира се в случката и озаглавява текста,
открива героите и коментира постъпките им.
Открива поуката от баснята и я интерпретира чрез подходяща пословица.
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни или
фолклорни произведения, разграничава разказ, басня и приказка.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Разграничава изучавани или самостоятелно художестпрочетени текстове като литературни или вен текст
фолклорни произведения.
Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение. Ориентира се в случката.
Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Открива логически акценти в художествения текст.

• Установява сходство и различия между две ли-

Книжка войник
Леда Милева
УТ

7

Нови
понятия

• Открива значението на непознати думи в

Какво знам и мога
преди трети клас?
Гълъб и мравка
Езоп
УТ
4

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

туация, отразена в текста (Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
Задава и отговаря на въпроси.
Ориентира се в оформлението на книгата:
корица, страница, илюстрация, текст, заглавие на книга.
Открива значението на непознати и на образни думи в изучаваното произведение.
Изразява предпочитания към художествени
текстове, прочетени самостоятелно.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Рецитира детски стихотворения от български автори.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• За да се мотивира ученика за съзнателно четене и самоконтрол

върху разбирането, предварително се коментират критериите
за установяване на разбирането при четене. За целта се припомнят видовете задачи (с избираеми и отворени отговори) и
начините за решаването им.
• Коментира се прилагането на разнообразни учебни стратегии за
четене с разбиране (как да чета, за да реша успешно теста), след
като тестът е решен, децата оценяват многоаспектно дейността
си чрез Личицата на читателя.
• Маркират задачите, с които смятат, че са се справили, задачите,
които са ги затруднили и в решението на които, не са сигурни или
не могат да обяснят заедно с учителя определят брой точки за всяка задача и пресмятат общия си бал.
• Правят преценка за постиженията си, за силните и слабите си
страни като читатели, поставят си нови цели в четенето и ученето.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Критерийно оценяване
на четенето с разбиране
чрез тест. Формиращо
оценяване и самооценяване с инструментите: Личицата на читателя, Светофарът на
ученето и Стълбицата на четенето.

Забележки

• Учениците четат с разбиране приказка: отговарят на въпроси Формиращо оценяване и

•
•
•

•
•

по съдържанието на текста и откриват връзката между текст и
заглавие, проследяват действията на героите в отделните епизоди, коментират мислите и преживяванията им, оценяват качествата им.
Учениците обсъждат как и защо авторката е измислила тези герои
и тази история. На тази основа се обобщават представите им за
литературен герой и за художествената измислица като основна
характеристика на художествения текст.
Дават примери за художествени измислици от изучавани произведения в различни жанрове.
Учениците се запознават с авторката на приказката във виртуалната среда на е-библиотек@т@, разглеждат книжката за писателката и прочитат части от интервю с нея, отговарят на въпросите й, зададени към тях лично, четат нейните споделени тайни
на писателското майсторство.
Учениците съпоставят героите в изучаваното литературното
произведение по външен вид и по характер, четат ново произведение, близко по съдържание, но различно по жанр и съпоставят
героите от различните произведения.
Установяват сходства и различия между стихотворения и приказка с подобни герои и теми, правят извод за особеностите на
художествените текстове.

самооценяване по карта
с умения за четене.
Текущо оценяване по
задачи: устна проверка

Текущо оценяванепо
задачи: устна проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• Учениците споделят впечатления от лятното си четене, четат Тест за проверка и
записки от читателския си дневник.

оценка на разбирането

дение на Леда Милева.

що оценяване- преглед

героите, авторите и между читатели.

Решаване на практи-

• Решават забавен тест по предварително прочетеното произве- при четене. Формира• Коментират общуването с книгата като диалог на читателя с на читателски дневник.

• Четат, рецитират и инсценират части от стихотворението в чески задачи с книгата.
Книжния театър на класа.
• Ориентират се в е-библиотек@т@ на читанката, откриват видовете книги в нея и новия за тях Лексикон на читателя, който
представя автори от читанката.
• Четат е-текста на Асен Босев за книгите и четенето.
• Планират продължение на работата по проектите Златна книга на класа, Календар на читателя, започнали във 2 клас. Обмислят нови читателски проекти за 3. клас.
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№

8

Учебна
седмица

Х
3

Тема на урочната
единица
Златни облачета
Трайко Симеонов
Планината от моя
прозорец
Леда Милева
УТ
Световен ден на музиката, Национален
ден на поезията
Обичам есента
Асен Босев
Годишните времена
УТ

Урочна
единица

разни средство в изучавано произведение.

• Разпознава изучавани или самостоятелно проНЗ

•
•
•
•
•
•
•
•

Питанка в час по
рисуване
Петя Кокудева
Кое е важно
Петя Кокудева
УТ
Световен ден на
усмивката

10

•
•
У

•

•
•
4

НЗ

•
•
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сравнение

четени текстове като литературни, разпознава
описание в литературното произведение.
Установява сходство и различия между две
литературни произведения.
Рецитира детски стихотворения от български автори на или на части от тях.
Открива описания на външен вид на герой, на худообстановка, на пейзаж в художествен текст.
жествено
Установява сходство и различия между две описание
литературни произведения.
Разпознава гатанката като художествено описание.
Разграничава художествен от нехудожествен текст.
Разграничава епитета от прилагателното име.
Изразява предпочитания към художествени
текстове, прочетени самостоятелно
Ориентира се в ситуация на общуване (Кой
говори? На кого? За какво? Защо? Кога?
Как? Къде?). Задава и отговаря на въпроси с
опора на текста и опита си.
Употребява правилно личните местоимения
и с опора на тях осмисля условния характер
на художествения текст. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст.
Установява сходство и различие между две
литературни произведения.

• Ориентира се в комуникативно-речевата повество-

Малкият писател
Ран Босилек
УТ

11

Нови
понятия

• Разграничава епитета и сравнението като из- епитет

НЗ

9

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

ситуация на пряко е непряко общуване (Кой вание
говори? На кого? За какво? Защо? Кога?
Как? Къде?).
Открива описания на външен вид на герои
в художествен текст. Разграничава художественото описание от повествованието в
художествен текст.
Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение.
Включва се в диалог по дадена тема, задава
и отговаря на въпроси с опора на текста и
опита си.
Измисля история по преживяно и редактира
собствен текст.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Учениците четат с разбиране стихотворения, представят си Текущо оценяване: устприродните словесни картините, обрисувани от поета, и откри- на и писмена проверка.
ват образните думи, с които са описани пейзажите. Откриват
епитетите и сравненията като думи, които изразяват чувството
на героя и помагат на читателя да си представи картините.
Разграничават епитета и сравнението с опора на примери от
изучаваните и съпоставяни литературни произведения.
Четат изразително стихотворенията, като открояват интонационно образните думи в текста.
Учениците актуализират знанията си за текста описание, като съ- Текущо оценяване: устпоставят художествено и нехудожествено описание.
на и писмена проверка.
Четат с разбиране стихотворение, в което герой е есента, и откриват средствата, с които е сътворен художествения образ,
коментират ролята на епитети и сравненията в художественото
описание.
Съпоставят художествен и нехудожествен текст, установяват
обща тема и разликите в изразните средства, използвани в описанията с различни цели.
Преоткриват гатанките като художествени описания.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

•

•
•
•
•
•
•

Забележки

• Учениците четат интерактивно стихотворения по личен избор Текущо оценяване по

•
•

•

•
•
•

и, като прилагат стратегии за диалог с текста, търсят връзката
между текста и неговото заглавие. Откриват въпрос в заглавието на текста и четат с разбиране, за да намерят отговор в
текста, интерпретират текста като отговор на въпрос.
Съпоставят стихотворения близки по тема и герои и по стратегии на четене, коментират различни гледни точки по темата и
ги илюстрират с примери от изучаваното литературно произведение.
Учениците се запознават с авторката на стихотворенията във
виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката
за писателката Петя Кокудева и прочитат части от интервю
с нея, разглеждат галерията със снимки на писателката пътешественик и правят по тях художествени описания .
Учениците четат с разбиране, като съотнасят текст и илюстрация, откриват художественото описание на външния вид
на герой и подреждат илюстрациите от серията картини според реда на действията на героя в текста. Обобщава се представата за повествованието като текст или част от текст, който отговаря на въпроса какво се случва и кое след кое става.
Учениците обсъждат образа на малкия писател и влизат в ролята на малки писатели, за да измислят своя история по преживяно.
Четат от Лексикона на читателя съветите на писатели към
пишещите деца.
Обсъждат нови проекти: Моята ръкописна книга и писателски сборник Златното перо с първи творчески опити на децата от класа, вземат решение за създаване на детска работилничка за творческо четене и писане и обсъждат организацията
на дейността.

задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на писането по карта с умения.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Открива описания на външен вид на герои

Джиго заминава за
пустинята
Юлия Спиридонова

•
12

НЗ

•
•
•

Северно сияние за
подарък
Петя Александрова
(УТ)
13

•
•
НЗ

чава художествен от нехудожествен текст.

• Определя темата на текста. Съотнася заглаИЧ

166

5

вие с текст и задава въпроси.
• Извлича конкретна информация от нехудожествен текст и прави изводи.
• Използва факти и идеи от научнопопулярен
текст при писмен отговор на въпрос.
• Разбира прочетеното от детски списания,
енциклопедии, достъпна информация от интернет.

• Включва се в диалог по дадена тема. Задава и от-

Северното сияние
Петя Александрова
Ученик, мишка и
баба
Панчо Панчев
УТ
15

•
•

• Включва се в диалог по дадена тема, разграни-

Удивителните животни
Детска енциклопедия
УТ
14

•

и на обстановка в художествен текст. Проследява развитието на взаимоотношенията
между героите.
Открива епитети и сравнение в изучавано
произведение Осмисля условния характер
на художествения текст.
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни.
Открива логически акценти в художествения
текст.
Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение, редактира текст на писмо от името на герой.
Осмисля условния характер на художествения текст. Разграничава художествен и нехудожествен текст.
Разпознава художественото описание в литературното произведение.
Открива логически акценти в художествения
текст.
Разграничава сведения от измислица.
Редактира текст.

•
•
•
У

•

говаря на въпроси с опора на текста и опита.
Интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст.
Извлича конкретна информация от художествен и нехудожествен текст.
Прави разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците разширяват представата си за текст повествование,

като разграничават сюжетните (случки) и извънсюжетните
(картини) елементи в изучавано литературно произведение в
жанра на авторовата приказка. Откриват, че връзките между
епизодите се основават както на последователността в действията на героите, така и на причинно-следствени връзки между
случките.
• Учениците коментират постъпките на героите и причините за
техните действия, интерпретират развитието на историята чрез
стратегията за разрешаване на проблеми.
• Обсъждат проект за създаване на Енциклопедия с любими герои и съставят първата страничка от нея с визитката на Джиго.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване.

Забележки

• Учениците свързват тематиката на изучавани произведения с Текущо оценяване по
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

различни култури, бит, обичаи и традиции.
Разграничават художествен от нехудожествен текст, като се
позовават на съдържанието и целите на текста. Определят текста като художествен, разграничават в него художественото
описание от повествованието.
Обсъждат предназначението на текста и стратегиите за литературно четене за удоволствие.
Учениците се запознават с авторката на литературното произведение във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката за писателката и прочитат части от интервю с нея,
коментират нейните съветите към децата, които обичат да четат
и да пишат.
Учениците се ориентират в съдържанието на енциклопедична
книга с четене разглеждане на страници от нея, предполагат за
какво ще четат и какво могат да научат от книгата. Според интереса си избират текст за четене, четат самостоятелно и прилагат
стратегии на учене чрез четене.
Търсят конкретна информация по темата. Определят ключови
думи и откриват логически акценти.
Пишат кратко съобщение по темата.
Интерпретират факти и идеи от прочетеното при обсъждане на
наученото от книгата.
Планират работа по проект Моята първа саморъчно направена
енциклопедия за животните.
Учениците доказват, че разбират прочетеното, като илюстрират с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със
съдържанието на литературното произведение.
Разграничават факти от измислица в съдържанието на текста,
играят на питаници в облака на въпросите и на детективи по
следите на прочетеното.
Съпоставят литературни произведения и начини на четене от
различни медии – от хартиени и електронни.
Откриват в е-библиотек@т@ предизвикателството на авторката към тях и в отговор ѝ пишат стихче по предложеното от нея
начало.

задачи: устна и писмена проверка.

Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване – проектна задача и
дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Участва в обсъждането на литературното

Изворът
Елин Пелин
УТ

•
НЗ

16

Най-хубавото
Българска народна
приказка
Лисица и пантера
Езоп

•
•
НЗ

17

•

•
•
•
•

Водната капчица
Весела Фламбурари
УТ
18

6

•

НЗ

168

произведение. Включва се в диалог по дадена тема, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си.
Открива логически акценти в художествения текст.
Илюстрира с примери от текста отговора си
по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.
Открива описания на външен вид на герои
и на обстановка в художествен текст. Коментира постъпките на героите от изучавано
произведение.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Определя темата на текста, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита.
Открива нравствени ценности в пословици.
Изразява и защитава мнение.
Установява сходство и различия между две
литературни и/или фолклорни произведения.
Осмисля условния характер на художествения текст.
Ориентира се в последователността на повествоепизодите при развитието на действието вание
в изучавано произведение. Ориентира се
в комуникативно-речевата ситуация (Кой
говори? На кого? За какво? Защо? Кога?
Как? Къде?).
Съотнася заглавие към конкретен епизод.
Коментира постъпките на героите от изучавано произведение, различава гледни точка
по тема.

• Разпознава приказката като литературен

Водната капчица
Весела Фламбурари
Нима
Николай Милчев
УТ

19

•
•

текст.
• Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.

У

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците четат с разбиране художествено повествование

и осмислят образите на героите чрез тяхната речева характеристика. Ориентират се с четене в текстовата ситуация на общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как?
Къде?), коментират изказванията на героите и разграничават
факт от мнение, тълкуват думи и изрази от текста и обсъждат
нравствени ценности, изразени в размислите на героите.
• Интерпретират текста на литературното произведение чрез изразително четене, като влизат в ролите на различните герои, и
го представят в Книжния театър на класа.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване.

Забележки

• Учениците правят връзка между заглавието и съдържанието на Текущо оценяване по
приказката, преобразуват заглавието във въпрос и търсят отго- задачи: устна и писмена проверка.
вора му в текста.
Формиращо оценяване.
Съпоставят
литературната
(Изворът
на
Елин
Пелин)
с
фол•
клорната приказка с битова тематика и диалогична форма, установяват приликите и разликите между тях. Съпоставят приказката с баснята на Езоп и аргументират разпознаването на
жанра на текста.
• Илюстрират културния диалог между различни общности с
примери от литературни и фолклорни произведения за споделяните от народите ценности, изразени в словесното творчество.

• Учениците четат с разбиране, като разграничават и проследя- Текущо оценяване по
•
•
•
•
•
•

ват епизодите в повествованието и размишляват за развитието
на героя.
Озаглавяват епизодите, като следят за промените в действията
на героя и в текстовата ситуаци на общуване (Кой говори? На
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
Доказват, че разбират прочетеното, като подреждат правилно
илюстрациите към текста. Обсъждат правото на избор и толерантността към различието.
Творчески пресъздават текста, като разказват историята от
името на героя и обсъждат проект за книжка към приказката.
Учениците задълбочават разбирането си за литературната приказка, като я съпоставят с кратко стихотворение, близко по тема.
С помощта на стихчето на Николай Милчев съчиняват нов край
на приказката и тълкуват по нов начин смисъла на историята.
Учениците се запознават с авторите на приказката и на стихотворението във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжките, представящи авторите, прочитат части от
интервюто с тях, отговарят на въпросите от авторите.

задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.
Проектна задача.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Открива описания на външен вид на герои и описание

Кристалният Джакомо
Джани Родари

•
НЗ

20

•
•

Приключения с
Джиго
Юлия Спиридонова
УТ

•
•
ИЧ

21

•

22

ХІ
7

Наречен Константин
Христо Радевски
Апостолът на свободата
Ангелина Жекова
Златни букви
Ангелина Жекова
Ден на будителите

•

•
НЗ

•
•

Правим вестник
Рене Госини
УТ

23

170

Нови
понятия

•
•
НЗ

•

на обстановка в художествен текст. Разпоз- повествонава епитетите и сравнението като изразни вание.
средства.
Ориентира се в случката и открива логически акценти на повествованието в художествения текст. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение.
Осмисля условния характер на художествения текст. Изразява емоционално-оценъчно
отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Отразява впечатленията си от
самостоятелно прочетено произведение в
читателски дневник.
Изразява предпочитания към художествени
текстове, прочетени самостоятелно, аргументира предпочитания. Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни.
Установява сходство и различия между две
литературни произведения. Осмисля условния характер на художествения текст.
Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи, традиции.
Открива логически акценти в художествения
текст.
Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение, разпознава думи с близко значение (синоними).
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен
текст. Рецитира стихотворения от български
автори.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Разграничава художествен от нехудожествен текст.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Открива логически акценти в повествованието в художествения
текст. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците актуализират опита си в четене на литературни про-

•
•

•
•
•

изведения в жанра на небивалицата, припомнят си автори, които
пишат небивалици и любими герои от техни произведения. Четат
с разбиране литературната приказка, ориентират се в последователността на епизодите в повествованието и откриват ролята на
художественото описание за изграждането на образа на литературния герой.
Учениците участват в обсъждане на постъпките на героите,
тълкуват думите, с които ги описва и оценява авторът, изразяват мнение за героите и оценка за нравствените им качества.
Учениците съпоставят художественото описание на Кристалния Джакомо с нехудожествено описание на стъклото
като вещество, сравняват художественото повествование за
литературния герой с разказ за историческа личност и национален герой.
Четат фрагмент от нова книга, избрана самостоятелно и отразяват впечатленията си в читателския си дневник. Ориентират
се в съдържанието на книгата, като обсъждат различните части,
прочетени по личен избор на учениците.
Колективно решават забавен тест за приключенията на героя и
аргументират предпочитанието си към епизод от прочетеното.
Учениците допълват страницата за героя в Енциклопедията на
любимите герои, запознават се с авторката на книгата във виртуалната среда на е-библиотек@т@, разглеждат книжката за
писателя и прочитат части от интервюто с нея.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка;
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

Тест за проверка на четено с разбиране на самостоятелно прочетено
произведение.
Формиращо оценяване,
читателски дневник.

• Учениците доказват, че разбират прочетеното, като отговарят Текущо оценяване по
•

•

•
•
•

на въпросите върху съдържанието на стихотворенията и дават
примери от изучаваните литературни произведения.
Включват се в диалог за ролята на будителите и на будителството, свързват празника както с делото на будители от близкото
минало, така и със съвременни личности със значима роля в обществения живот и с принос за просветата и културата. Изразяват признателност и уважение към тях, разбират значението на
празниците за съхранението на народните добродетели и националната идентичност.
Участват в дискусия по въпроса: Какво ще стане, ако книгите изчезнат? Учениците коментират ролята на книгите, на четенето и на писането за развитието на човека и обществото и
прочитат в Лексикона на читателя какво мислят писателите
по темата.
По анотация и фрагмент от книгата децата се ориентират в
съдържанието ѝ, четат и изразяват емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди, съпоставят книгата с книги от
български автори с подобни герои.
Учениците проследяват развитието на действието и на взаимоотношенията между героите, като отразяват наблюденията си
в табличен вид. Учениците откриват връзката на епизодите в
текста.
Чрез коментара по въпроса как се прави вестник, учениците
разграничават художествен от нехудожествен текст, съобщението от описанието и повествованието.

задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.

171

№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Включва се в диалог по дадена тема, задава

Правим вестник
Рене Госини
УТ
У

24

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
•

Пиано от картон
Анета Дучева
25

8

•
НЗ

•
•

26

Пиано от картон
Анета Дучева
Таен музикален
знак
Васил Сотиров

•
У

Двама братя
Българска народна
приказка
УТ

•

•
•
НЗ

27

•

•
•

Историята на доктор Дулитъл
Хю Лофтинг

•
•
•

28

172

ИЧ

Нови
понятия

въпроси и отговаря на въпроси за факти и
сведения, разграничава конкрена информация от измислица.
Изразява предпочитания към художествени
текстове, прочетени самостоятелно.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение.
Коментира постъпките на героите от изучавано произведение.
Включва се в диалог по дадена тема, задава
и отговаря на въпроси с опора на текста и
опита си.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Прави разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей.
Споделя впечатления от изучавани или неизучавани цялостни произведения. Установява сходство и различия между две литературни произведения.
Проследява взаимоотношенията между ге- пословици
роите в изучавано произведение. Открива
нравствени ценности в пословици.
Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита.
Установява сходство и различия между две
фолклорни произведения.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.
Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст. Участва
в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора си по
въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Учениците описват как се прави вестник с помощта на старите Формиращо оценяване.
и на новите технологии. Дават примери за културното многоо- Проектно оценяване.
бразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
Проявяват инициативност и предприемчивост при разработка
на нов проект – създаване на за училищен вестник. Обсъждат
идеи за съдържанието, структурата и оформлението му, разпределят си ролите и задачи в съвместната работа, преценяват
как могат да участват в него
По анотация и фрагмент от книгата децата се ориентират в съ- Текущо оценяване по
държанието й, четат и изразяват емоционално-оценъчно отноше- задачи: устна и писмена проверка.
ние към героя и предпочитан епизод от историята.
Учениците се запознават с авторката на книгата във виртуалната среда на е-библиотек@т@, разглеждат книжката за писателката и прочитат части от интервюто с нея.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

•
•

•
•

Забележки

• Учениците откриват сходство и различия между изучавани Текущо оценяване по
литературни произведения от различни автори и в различни задачи: устна и писмежанрове. Съпоставят изразните средства на литературата и на на проверка.
музиката и изразяват свое отношение към видовете изкуства.
Съпоставят изучено с непознато произведение на автор и откриват сходство в темите и проблемите.
• Учениците се срещат отново с авторката на разказа в е-библиотек@т@ и съчиняват история по предложено от нея начало.

• Учениците четат с разбиране битова приказка и проследяват раз- Текущо оценяване по
витието на взаимоотношенията между героите, съпоставят постъпките и нравствените им качества, съпоставят два варианта, в
които приказката се разказва от различни народи.
• За да изразят оценката си за героите учениците търсят подходящи по смисъл изречения и намират примери за такива в предложени пословици.
• Учениците обобщават представата си за жанра и за ролята му
да разпространява мъдростта на народите.

задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• По фрагмент от произведението и съдържанието на книгата Тест за проверка и
се ориентират в книгата. Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение и решават забавен тест по
приключенията на героя.
• Отразяват впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник на страничката за любими герои.
Съставят въображаемо интервю с героя и офомят страничка с
героя за Енциклопедията на героите.

оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.
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№

29

Учебна
седмица

9

Тема на урочната
единица
Доброта
Георги Струмски
(Ден на добротата)
Лу и защо е важно
да тренираме
Петя Кокудева

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Определя темата на текста.
• Съпоставя постъпките на героите и нравНЗ

•
•

Леха ІІІб
Джани Родари

•
•
ЗЗ
У

30

•
•
•

Мач по здрач
Зоя Василева
Моите песни
Ран Босилек

•
ЗЗ
У

31

•
•
•
•

32

10

Да общуваме като
читатели за онова,
което прочетохме и
научихме.
Какво знам, мога
и ценя след първото пътешествие с
четене
Обобщение
УТ

•
•
•
О

•
•
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ствените им качества. Открива нравствени
ценности в пословици.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен
текст. Установява сходство и различия между две литературни произведения
Определя прякото и преносното значение на
думата; употребява видове изречения, различни по цел.
Разграничава изучавани или самостоятелно
прочетени текстове като литературни.
Открива описания на външен вид на герои
и на обстановка в художествен текст. Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?).
Осмисля условния характер на художествения текст. Открива сравнението в изучавано
произведение.
Разграничава епитет от прилагателно име.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Открива повторението и изброяването като
изразни средства в конкретно литературно и
фолклорно произведение.
Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение. Разпознава думи с близко значение, разграничава
прякото от преносното значение на думата.
Употребява правилно личните местоимения.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното
чрез изразително четене на художествен текст.
Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Интерпретира текстове на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.
Илюстрира с примери от текст отговора си по
въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни и фолклорни произведения. Открива основни белези на своята национална
идентичност в самостоятелно прочетени литературни и фолклорни произведения.
Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет.
Дава примери за културното многообразие на
народите от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии,
интернет. Илюстрира културния диалог между
различни общности с примери от литературни
и фолклорни произведения.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците четат самостоятелно стихотворения и с опора на въ-

проси определят общата тема и ключовите думи, тълкуват идеята, като разграничават пряко от преносно значение на думите.
• Учениците се включва в диалог по темата на двете стихотворения и коментират нравствените ценности, разкрити чрез постъпките и качествата на героите. Обсъждат какви примери ни
дава литературата и защо ни се иска да приличаме на литературните герои, които ценим.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване.

Забележки

• Учениците четат с разбиране стихотворение в жанра на не- Текущо оценяване по
бивалицата и споделят впечатленията си отношението си към задачи: устна и писменего. Откриват кой говори в стихотворението, като се ориен- на проверка.
тира в текстовата ситуация на комуникация и в илюстрацията Формиращо оценяване.
към стихотворението.
• Доказват отговорите на въпросите към текста с примери от съдържанието му.
• Интерпретират прочетеното със средствата на другите изкуства – четат изразително, четат по роли, илюстрират и коментират илюстрациите, правят музикална илюстрация.

• Децата разглеждат страница от читанката, на която има две сти- Текущо оценяване по
хотворения – правят избор кое да прочетат, като се ориентират задачи: устна и писмена проверка.
по заглавието на текста и илюстрацията.
Формиращо оценяване.
Споделят
впечатления
от
прочетеното
и
оценяват
дали
текстът
•
им е харесал. Харесалите текста, го препоръчват за четене на
останалите, като се аргументират. За да съставят убедителна
препоръка, децата препрочитат стихотворенията и по двойки
или в група отговарят на въпросите към тях и обмислят препоръката си.
• Текстовете се четат колективно и по тях се играе в облака на
въпросите, на детективи по следите на прочетеното, за да се
разучат текстовете наизуст. Накрая се рецитират изразително.
• Учениците от читатели стават писатели и пишат нов авторски
вариант на Моите песни.

• Представят резултати от работата си по проекти, колективно Проектно оценяване.
съставяне и представяне на книжки, на страници от вестник на
класа, представяне и обсъждане на читателско портфолио и читателски дневник.
• Общуват по теми от изучавани произведения в Облака на въпросите – самостоятелно отговарят на ключови въпросивърху
съдържанието на прочетеното и доказват, че разбират въпросите към съдържанието на прочетеното по първия раздел на
читанката, съставят свои въпроси за игра в Облака на въпросите от първото пътешествие, самооценяват разбирането чрез
отговор на въпроси.
• Играят на Детективи по следите на прочетеното – допълват
изречения от изучени произведения, разпознават текста и назовават заглавието и автора, поставят си детективски задачи, като
съставят и разменят нови въпроси по опорни думи – загадки
върху изучените произведения (описват герои или събития без
да ги назовават).
• Играят на бърканица с книжките, за да уловят и поправят грешките в заглавията и имената на авторите.

Групово оценяване.
Формиращо оценяване
по картата с умения.
Самооценяване.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

МОДУЛ 2. ЧЕТА, ВЪЛНУВАМ СЕ, ОБИЧАМ

• Познава произведения, посветени на Бъл-

България
Михаил Лъкатник
УТ

33

НЗ

• Познава произведения, посветени на Бълга-

Родина
Юлия Момчилова
Бащин край
Атанас Цанков
УТ

•
•
НЗ

34

гария, българския народ и българския език.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
• Открива описания на пейзаж, на обстановка
в художествен текст, открива и осмисля изразните средства (повторения и изброяване,
епитети, сравнения).
• Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
• Рецитира стихотворения (или части от тях)
от български автори.

•
•
•

При сладоледа
Из „Маншон, Полуобувка и Мъхеста
брата“
Ено Рауд
УТ

35

•
•
•
ИЧ

• Разграничава художественото описание от описание,

При дядо
Ели Томинска
УТ

36
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11

рия, българския народ и българския език.
Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация, определя темата, задава и отговаря
на въпроси.
Открива описания на пейзаж и на обстановка в художествен текст.
Открива епитета като изразно средство в
изучаваното произведение, разграничава
епитет от прилагателно име.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Установява сходство и различия между две
литературни произведения.
Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение Съотнася заглавие към
конкретен епизод. Участва в обсъждането на
фрагменти от литературното произведение.

повествованието в художествен текст.

повество-

• Открива описания на пейзаж и обстановка вание

НЗ

в художествен текст, епитети и сравнения в
художественото описание.
• Определя пряко и преносно значение на думата.
• Осмисля условния характер на художествения текст. Открива логически акценти в художествения текст.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели

Забележки

• Ориентират се в съдържанието на втория модул от читанката: Текущо оценяване по

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

разглеждат титулната страница с маршрута на новото пътешествие в Книжен свят, коментират заглавията на текстовете и тематичните линии, които ги обединяват, четат писъмцето на Ая
със стихотворен поздрав към пътешествениците.
Свързват заглавието на първото стихотворение със съдържанието му, припомнят си изучени стихотворения по темата и рецитират части от тях.
Слушат стихотворението, за да си представят картините, четат, за
да почувстват настроението, което стихотворението създава.
Откриват образни думи и изрази в художественото описание на
родината и илюстрират представата си за нея.
Четат изразително част от текста, която предава най-пълно
чувството на героя към родината.
Съпоставят две литературни произведения въз основа на съдържанието и формата: откриват сходство в темата и настроението,
различават и предават основния емоционален тон чрез изразително четене, съпоставят изразни средства на различните изкуства при създаване на художествен образ.
Обсъждат предпочитанията си към едно от стихотворенията.
Подготвят се за изразително четене на стихотворението, което
предпочитат и го представят пред публика.
Откриват логически акценти в художествения текст и споделят
кои са любимите им стихотворения за родината, рецитират част
от тях.
Четат в е-библиотек@т@ части от интервюта на писателите от
Лексикона на читателя, за да открият как те се отнасят към
родината.
По анотация, корица и фрагмент от произведението се ориентират в съдържанието на книгата.
Съотнасят заглавие към конкретен епизод.
Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
Решават колективно забавен тест за проверка на разбирането.
Споделят и аргументират предпочитание към герой от книгата.
Четат в е-библиотеката нов епизод от книгата и коментират
предпочитанието си към епизод от прочетеното. Отразяват
впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в
читателски дневник и съставят визитка на героите за Енциклопедията на героите.
Ориентират се в ситуацията на общуване, отразена в текста, и разпознават позицията на героя разказвач като особеност на литературното повествование. Четат текста, за да открият как се правят
картини с думи, споделят какви картини са си представили и какви
образни думи са уловили, колко наблюдателни са били.
Препрочитат от позиция на художник, който иска да нарисува
пейзажи и места, на които никога не е бил, коментират как думите се превръщат в образ.
Коментират как ще подредят картините на изложба, ако следват
реда им в текста.
Проучват в Лексикона на читателя съветите на писателите
към децата, които обичат да пишат и спомените им за това как
са станали писатели. Съчиняват писмен текст по преживя на
случка, за да съхранят ярък спомен в картина от думи.

задачи: проверка на
разбирането чрез изразително четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи: проверка на
разбирането чрез изразително четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник. Решаване
на практически задачи
с книгата.

Текущо оценяване по
задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

НЗ

вите думи в него.

НЗ

обстановка и пейзаж в художествения текст. описание,
Разграничава художественото описание от повествование
повествованието в художествен текст.
• Задава въпроси и коментира действията на
героите и се ориентира във взаимоотношенията им. Илюстрира с примери от текста
отговора си на въпрос по съдържанието.
• Разбира условния характер на художествения текст.

• Ориентира се в комуникативно-речевата си•
ЗЗ
У

ХII
12

•
•

40

Каква магия крие
се в снега
Юлия Спиридонова

•
•
НЗ

•
•

Каква магия крие
се в снега
Юлия Спиридонова
41

•
•
У

•
•
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худо-

• Открива художествено описание на герой, жествено

Пъстрата разказвачка на приказки
Виолина Енева
УТ
39

жествен текст. Осмисля условния характер
на художествения текст. Открива логически
акценти в художествения текст, изброяване,
епитети, сравнения.
• Определя пряко и преносно значение на думата.
• Установява сходство и различия между две
литературни произведения.
• Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.

• Определя темата на текста и открива ключо-

Пъстрата разказвачка на приказки
Виолина Енева
УТ
38

Нови
понятия

• Открива описания на обстановка в худо-

Сън в лятна нощ
Лиана Даскалова
Писмо
Дора Габе
УТ
37

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

туация на разказване (Кой говори? На кого?
За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни и фолклорни произведения.
Интерпретира текста на литературни произведения чрез участие в групова и екипна
дейност на игрови и сценични форми.
Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно произведение.
Установява сходства и различия между две
литературни произведения.
Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си.
Открива логически акценти в художествения
текст.
Установява сходство и различие между литературни и фолклорни произведения.
Интерпретира текста на литературни произведения чрез участие в групова и екипна
дейност на игрови и сценични форми.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците четат самостоятелно текста, който сами са избрали:
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

първо го прочитат за удоволствие, после, за да го разберат подобре, като отговорят на въпросите и решават задачите към него.
Избралите един и същи текст образуват читателски кръг, в който обменят мисли, споделят затруднения в разбирането и получават помощ от партньор в четенето. Децата от всеки кръг подготвят избрания текст за изразително четене и го представят
пред публиката от другия читателски кръг.
Слушателите оценяват четенето на текста и на свой ред четат
техния избран текст изразително. Накрая всички играят в облака на въпросите по двата текста и изразяват предпочитанията
си към един от тях.
Учениците се мотивират за четене, като свързват заглавието и
илюстрациите с жанра на текста и по този начин прогнозират
съдържанието му.
Слушат текста със задача да си представят живота на героя
като на филм, да се поставят на негово място и да споделят как
са се почувствали.
Четат първата част, за да се ориентират в образите на героите,
и отговарят на въпроса кой какъв е, откриват ролята на описанието като средство за авторова характеристика.
Четат втората част, за да разграничат описанията от повествованието, като отговарят на въпросите Какво се случва? и Кое след
кое се случва?, ориентират се в ситуацията на общуване, като
отговарят на въпроси, определят теми и ключови думи в текста.
Учениците описват различните ситуации на разказване в текста, многообразието от теми и проблеми, които се решават с
помощта на общуването, преразказват приказките от изучаваното произведение от името на различните разказвачи, обосновават избора на заглавие на текста.
Включват се в обсъждане по ключови теми от текста: семейството, общуването, познанието, щастието: задават въпроси и
отговаря на въпроси към текста, споделят свои размисли по темите и дават примери от текста и от своя опит.
Изработват свои книжки с новата приказка или страничка с визитка на героя за Енциклопедията на героите.
Учениците се ориентират за съдържанието на книгата по анотацията, илюстрацията и заглавието.
Припомнят си приключението на героя от предишната книга с
него, която са чели, и по фрагмент от новата предвиждат следващото. Препрочитат фрагмент от текста, за да определят защо
и как започва поредното пътешествие на героя и какво му предстои.
Четат интервюто с авторката в е-библиотек@т@ и размишляват над въпроса, зададен от ня към читателя.
Учениците отразяват впечатленията си от прочетеното в страничката от читателския дневник, описват портрет на героя,
записват отговор на въпроса на писателя. Въз основа на прочетеното учениците съставят страничка с визитка на героя за
Енциклопедия на героите или страничка от училищния вестник, с която да представят авторката на широк кръг читатели.
Учениците се подготвят за изразително четене и представят
фрагмента от новата книга в Книжния театър на класа, за да
я препоръчат за четене.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: проверка на
разбирането чрез отговори на въпроси.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Ориентира се в комуникативно-речевата си-

Птичи хор
Добри Жотев
УТ

туация, отразена в текста, определя темата.

• Открива описание на външен вид на герои в
•

42

ИЧ

•
•
•
•

Първи сняг
Петър Андасаров
Зимен ден
Петя Дубарова
43

•
•
НЗ

13

•
•

Големият сняг
Лиана Даскалова
УТ

•

НЗ

44

•
•

Еленът с червения
нос
Мария Донева
Коледно желание
Катя Антонова

45

180

•
•
•
НЗ

•

художествен текст и употребата на епитетите като изразно средство.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
Озаглавява текстовете.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Установява сходство и различие между литературни произведения.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения и аргументира
предпочитанията си.
Открива описание на обстановка и на пейзаж в художествен текст, открива епитет и
сравнение като изразни средства.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Установява сходство и различия между две
литературни произведения.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Открива описания на пейзаж и на обстановка в художествен текст, осмисля ролята
на епитетите и повторенията като изразни
средства. Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация (Кой говори? На кого? За
какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
Разграничава художествен от нехудожествен текст, подбудително от възклицателно
изречение.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на стихотворението.
Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Дава примери за културното многообразие
от самостоятелно прочетени текстове от
детски списания, кратки енциклопедии, интернет.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Четат и разглеждат стихосбирка на автора, ориентират се в съ•
•
•
•

държанието по илюстрациите, четат произведение по собствен
избор и правят словесен портрет на героя, като се опират на
текста.
Интерпретират текста на литературното произведение чрез
участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми: представят стихотворенията в Книжния театър на класа,
изработват книжка с любим герой в работилничката за книжки.
Обсъждат прочетеното, установяват сходства и различия между литературните произведения в книгата.
Съставят страничка от детска енциклопедия с любими герои
от птичия хор или страничка от детска енциклопедия за птиците въз основа на собствено проучване за птица герой от
стихотворение.
Решават забавен тест за проверка на разбирането.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Забележки

• Учениците четат и съпоставят литературни произведения от Текущо оценяване по
български автори, близки по тема и жанр.

задачи.

• Работят самостоятелно с текста и доказват разбиране, като от- Проверка на разбира-

говарят на въпросите към съдържанието с примери от текста. нето чрез изразително
Изразяват предпочитание към отделен текст, който интерпре- четене.
тират чрез изразително четене в Книжния театър на класа.
• Съставят художествено и нехудожествено описание на зимата,
като използват съответно епитети и сравнения от стихотворенията или подходящи прилагателни имена.

• По заглавие и илюстрация към стихотворението учениците се Формиращо оценяване

ориентират в темата, съдържанието и настроението на текста на четенето и на ученето.
преди да го прочетат.
• Четат и откриват логическите акценти в художествения текст,
описват какво се случва заради големия сняг.
• Свързват последователно стиховете, за да покажат как се променя света и изброяват предполагаеми последици.
• Установяват сходства и различия между художествен и нехудожествен текст с обща тема и демонстрират с изразително
четене, че разбират разликата в предназначението и употребата им.

• Учениците четат и съпоставят литературни произведения от Текущо оценяване по

•
•
•
•

български автори с близка тема и герои, но различни по жанр.
Доказват разбиране, като отговарят на въпросите към съдържанието и дават примери от текста, изразяват предпочитание към
герой и текст, който интерпретират чрез изразително четене в
Книжния театър на класа.
Включват се в диалог по темата за толерантността към различията и ценността на всяко човешко същество, за коледните желания, пожелания и подаръци, които нямат цена.
Вместо своите желания, изпращат до Дядо Коледа пожелание
към него.
Учениците се запознават с авторката на приказката във виртуалната среда на е-библиотек@т@ – разглеждат книжката за
писателя и прочитат части от интервю с нея.
Получават подарък за четене от авторката и участват в обсъждане на фрагмент от книгата „Седемте царства“ самостоятелно
прочетено в е-библиотек@т@.

задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Разграничава художественото описание от

Елхата
Весела Фламбурари
УТ
46

повествованието в художествен текст.

• Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст.

ЗЗ
У

14

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Разграничава епизодите и съотнася заглавие
към конкретен епизод.

• Изразява емоционално-оценъчно отношение

към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.

Звезда Витлеемска
Дора Габе
Благослов
Асен Разцветников
УТ

47

• Свързва тематиката на изучавани произ-

НЗ

• Познава и рецитира детски стихотворения от

Новогодишно
Катя Воденичарова
Сурваки
Чичо Стоян
УТ

•
•
НЗ

48

ведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
• Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно произведение.
• Чете и рецитира изразително детски стихотворения от български автори. Дава примери за благопожелания, свързани с народни
празници и обичаи.

•
•

Среща с вещица
човекоядка
Из „Кръстьо – частен
детектив“.
На долната земя,
Юлия Спиридонова
УТ

49

50

182

І
15

Кукери-сурвакари
Ангелина Жекова
Песничка за доброто
Мая Дългъчева

български автори, посветени на празниците.
Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация, отразена в текста.
Открива изброяване, повторение и епитети
като изразни средства.
Установява сходство и различие между художествен и нехудожествен текст с обща
тема.
Дава примери за културното многообразие от
самостоятелно прочетени текстове от детски
списания, кратки енциклопедии, интернет.

• Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.

• Разграничава художественото описание от
ИЧ

повествованието в художествен текст.
• Коментира постъпките на героите. Проследява взаимоотношенията между героите в
изучавано произведение.
• Установява сходство и различия между две
литературни и/или фолклорни произведения.

• Свързва тематиката на изучавани произУ
НЗ

ведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
• Открива художествено описание в текста и
открива епитета като изразно средство.
• Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен
текст.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Проследяват развитието на историята и как в различните епи•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

зоди се променят мислите и чувствата, речта и външния вид
на героя.
Избират съответни на епизодте илюстрации и ги озаглавяват,
като отчитат връзката им с целиа текст.
Откриват логически акценти в художествения текст и решават
правилно тестови задачи за проверка на разбирането.
Учениците се запознават с авторката на приказката във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката за писателката, прочитат части от интервю с нея, прочитат текста за подарък от авторката и ѝ пишат в отговор поздравителна картичка.
Учениците споделят свои впечатления от подготовката и отбелязването на празника в семейството, в училището и в общността.
Разказват за празници и обичаи на различни етнически общности.
Четат и съпоставят стихотворения с обща тема: откриват връзката между заглавието и съдържанието, съотнасят илюстрация
с текст и стих от текста, коментират традициите, символите и
благопожеланията на празника.
Проверяват познанията си за празничните обичаи, като отговарят на въпроси за проверка на разбирането.
С ключови думи от текста съставят своя поздравителна картичка
с коледни пожелания към всички хора на Земята.
Учениците четат стихотворенията от бългярски автори в избран
от тях ред и разпознават обичаите, отразени в произведенията.
Установяват сходство и различия между тях, решават кое от
тях искат да рецитират на празника и да го научават наизуст.
Осмислят ролята на подбудителното и възклицателното изречение в текста и четат и рецитират изразително благопожеланията.
Дават примери за културното многообразие от самостоятелно
прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии,
интернет.
Съпоставят нехудожествени текстове за празниците, обичаите
и традициите на различни народности. Осмислят празниците на
всички общности като наше национално богатство.
Решават колективно забавен тест за проверка на прочетеното
и за ориентиране в съдържанието на книгата по фрагмент от
произведение се ориентират в книгата, обсъждат героя и коментират постъпките му.
Играят на детективи по следите на прочетеното.
Участват в дискусия по темата на произведението: какво ще
стане, ако приказките/книгите изчезнат.
Четат интервюто с авторката в е-библиотек@т@ и отговарят
на въпросите ѝ. По желание работят по предизвикателството на
писателката в е-работилничката по творческо четене и писане.
Учениците четат и съпоставят литературни произведения,
близка по тема.
Определят темата на текста и ключовите думи, описват как се
пресъздават образите на доброто и злото в двете стихотворения.
Илюстрират различни традиции и обичаи и интерпретацията на
персонажите с примери от литературни и фолклорни произведения и ги съпоставят.
Измислят или разказват приказка, за да отговорят на въпросите
към тях от автора на текста.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Проверка на разбирането чрез илюстриране.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

Текущо оценяване по
задачи.
Проверка на разбирането чрез изразително
четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Тест за проверка и
оценка на разбирането.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник. Решаване
на практически задачи
с книгата.

Текущо оценяване по
задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Разпознава баснята, като произведение, в

Полската и градската мишка
Лев Толстой

51

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
ЗЗ

•
•

Рижият кон
Ромска приказка
УТ

•
•
•

52

НЗ

•

53

54

184

16

Рижият кон
Ромска приказка
Един старец
ЛевТолстой
Световен Ден на
думата
„Благодаря”
УТ
Царицата на пчелите
Братя Грим

което се усмиват човешки недостатъци и завършва с поука.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества, проследява взаимоотношенията им.
Определя темата на текста и ключовите
думи. Илюстрира с примери от текста отговора си на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни произведения, установява сходство и различия
между тях.
Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение. Открива логически акценти в художествения текст.
Съотнася заглавие към конкретен епизод.
Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.

• Ориентира се в комуникативно-речевата
У
ЗЗ

ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Съпоставя
постъпките на героите и нравствените им
качества. Открива логически акценти в художествения текст. Открива нравствени ценности в пословици.

• Ориентира се в последователността на епи-

НЗ

зодите при развитието на действието в приказката.
• Проследява взаимоотношенията между героите, съпоставя постъпките на героите и
нравствените им качества.
• Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение. Установява сходство и различия
между две произведения.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците проследяват взаимоотношенията между героите,
като четат баснята и отговарят на въпросите към текста.

• Съпоставят начина на живот на героите, техните действия, ми-

сли и чувства и причините за тях. Търсят, откриват и интерпретират поуката от баснята, изказана по различен начин в думите
на героя и с думи на автора в края на текста. Изразяват съгласие или несъгласие с извода, дават пример и аргумент.
• Съпоставят варианти, в които различни автори преразказват
баснята и въз основа на тези примери осмислят културния диалог между различни литературни традиции. Четат с разбиране
и изразително текста на изучаваното произведение.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

• Учениците разделят приказката на епизоди и коментират на- Текущо оценяване по

•

•
•

•
•

чините за определяне на границите им. Озаглавяват епизодите според качествата на героя, който се появява във всеки от
тях. Проследяват действията и си водят бележки в таблица, за
да определят качествата на героя, заради които е възнаграден.
Водят си бележки в таблица. Коментират как те са били установени и правят извод какъв е героят, който заслужава рижия
кон. Интерпретират поуката, като отговарят аргументирано на
въпросите Защо приказката е озаглавена така? и Защо може
да се нарече вълшебна?
Тематиката на изучаваната приказка се свързва с културата,
бита и обичаите на ромите. Учениците дават примери с други
фолклорни произведения на същия етнос. Изразяват положително отношение, интерес и уважение към традициите на етносите, като подготвят празнична страничка за училищния вестник за културата на етническата общност.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Учениците четат кратка приказка и задават въпроси,
за да се ориентират в ситуацията на общуване. Коментират постъпките на героя и избират подходящо заглавие за текста.
Съпоставят ромската и руската приказка и обсъждат общи ценности, споделяни от културите на различни народи. Дават примери от български фолклорни и литературни произведения, в
т.ч. пословици, със сходна тематика.
Учениците споделят впечатления от приказката, прочетена самостоятелно, изразяват предпочитания към герои и епизоди,
четат бележки от читателския дневник, играят в облака на въпросите, които сами са подготвили.
Учениците проследяват действията на героите и по въпросите
в читанката определят епизодите. Играят екипно на детективи
по следите на прочетеното: изброяват всички герои и определят ролята им, изброяват изпитанията, пред които се изправят
героите, и коментират ролята им, изброяват вълшебните предмети и вълшебствата и посочват тяхната роля. Доказват отговорите си с примери от произведението и с ключовите думи от
въпросите, съставят мисловна карта с описание на приказката
и план за преразказването ѝ.

задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи.
Проверка на разбирането чрез преразказ.

185

№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Преразказва приказката по план.
• Участва в обсъждането на фрагменти от ли-

Царицата на пчелите
Братя Грим

ЗЗ
У

55

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
•

Страхливият лъв
Из „Вълшебникът от
Оз“
Лиман Франк Баум
УТ

•
•

ИЧ

56

•
•

Деветият брат
Асен Разцветников
УТ
57

•
•
НЗ

17

• Съпоставя стихотворение и приказка от

Деветият брат
Приспивна песен
Асен Разцветников
УТ

58

186

тературни произведения. Установява сходство и различия между литературни произведения.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения, като участва в групова и екипна дейност на игрови и сценични
форми.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.
Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст.
Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Участва в
обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст. Открива описания на външен вид на герои, на
обстановка в художествен текст. Открива
епитети и значението на непознати думи с
опора на контекста

ЗЗ
У

един и същ автор.
• Установява сходство и различия между литературни и фолклорни произведения.
• Чете стихотворението изразително с цел
изпълнението му да звучи като приспивна
песен.
• Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Учениците интерпретират приказката, влизайки в ролите на на Формиращо оценяване
разказвачи, автори и фолклористи/изследователи – участници на четенето и на ученето.
във фестивал за приказките.
Учениците се включват в маратон на разказвачите, които преразказват приказката по плана, като се сменят на всеки епизод. Авторите преразказват приказката, като я променят (малкият брат
търси своите изчезнали братя и ги намира чак след като разваля
магията). Изследователите правят презентация на българската
приказка Добро за добро от Ран Босилек.
В качеството си на фолклористи съпоставят немската и българска приказки и посочват сходствата и разликите и дават пример
за културен диалог между народи с различни традици.
По фрагмент от произведение се ориентират в книгата, препо- Тест за проверка и
ръчват си я за четене, като споделят и аргументират предпочи- оценка на разбирането
при четене.
тания към герой и епизод.
Отразяват впечатленията си от самостоятелно прочетено про- Формиращо оценяване
изведение в читателски дневник на страничката за любими кни- – преглед на читателги или герои, съставят страничка за енциклопедията на героите. ски дневник.
Интерпретират текста на литературни и фолклорни произведе- Решаване на практиния чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сце- чески задачи с книгата.
нични форми Инсценират епизода от прочетения фрагмет на
книгата или провеждат Книжен театър по книгата.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

•
•

•
•
•
•

Забележки

• Учениците проследяват действията на героите, като отговарят Текущо оценяване по

•
•
•
•
•
•

два пъти на въпросите към приказката: след първото й слушане
и след първото й прочитане. Доказват отговорите си с примери
от литературното произведение и с ключовите думи, определящи реда на действията, съставят пътечка за четенето на вълшебни приказки.
Учениците преразказват приказката, следвайки пътечката,
без и със включване на описанията от текста. Сравняват въздействието на двата варианта и оценяват ролята на художествените описания в литературната приказка.
На тази основа осмислят разликите между фолклорната и литературната приказка.
Учениците интерпретират стихотворението Приспивна песен,
като отговарят на въпроси по текста, разучават стихотворението и пресъздават ситуацията на фолклорно общуване чрез приспивна песен и разказване на приказки.
Учениците преразказват приказката по пътечката на четенето (или лентата на събитията във времето).
По желание подготвят тематична страница за представяне на
автора в училищния вестник на класа.
Съпоставката между приказка и стихотворение с близка тема,
написани от Асен Разцветников, е основа за наблюдения и изводи относно жанрови проявления, тематични предпочитания
към произведения от творчеството на писателя.

задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Открива описания на външен вид на герои

Вълшебства
Шарл Перо
УТ
59

НЗ

ЗЗ
У

18

НЗ

188

зодите от повествованието в изучавано произведение. Коментира постъпките на героите и нравствените им качества. Открива
логически акценти в художествения текст и
нравствени ценности, изразени чрез пословици.
• Илюстрира отговорите си с примери от текста, а културния диалог между различни
общности – с примери от други прочетени
произведения.

• Проследява взаимоотношенията между ге-

Богатият Мравей
Елин Пелин

62

тературното произведение. Чете с разбиране
и изразително текста на изучаваното произведение.
• Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност чрез игрови и сценични
форми.

• Ориентира се в последователността на епи-

Мързеливка
Африканска приказка

61

и на обстановката в художествен текст.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано
произведение. Открива нравствени ценности
в пословици.
• Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.

• Участва в обсъждането на фрагменти от ли-

Вълшебства
Шарл Перо УТ
60

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

НЗ

роите в изучавано произведение. Съпоставя
постъпките на героите и нравствените им качества.
• Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
• Открива нравствени ценности в пословици.
• Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова
и екипна дейност за драматизация.

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Учениците обсъждат четенето на приказки и ролята на вълшеб- Текущо оценяване по
ството в тях по въпросите: кой, кога, къде, защо и как, какво задачи: устна и писмевълшебство може да прави в приказките, и отговарят с примери на проверка.
от приказки на различни народи.
Чрез същите въпроси учениците анализират ситуацията на
илюстрацията и импровизират епизод от вълшебна приказка.
Четат текста по части и съпоставят версията си с разказаното в
епизодите, съпоставят постъпките и нравствените качества на
героите, като попълват сравнителна таблица, свързват ролята
на вълшебството в оценката за постъпките на героите с поуките от приказките.
Дават примери от приказки на различни народи за качества на
героите, които се подлагат на изпитание и се ценят.
Обобщават се наблюденията върху особеностите на вълшебна- Формиращо оценяване
та приказка, съпоставят се вълшебни приказки с герои момчета на четенето и на учеи момичета и се разпознават разликите в качествата на героите, нето.
които подлежат на изпитания и оценка.
Ученици илюстрират извода с предварително подготвена презентация на българската народни приказка „При месеците“.
Останалите съпоставят френската и българска приказки и посочват сходствата и разликите. Споделят предпочитания към
приказка и я интерпретират чрез игра по роли.
Учениците определят темата на текста по заглавието на приказ- Текущо оценяване по
ката, а по илюстрацията и въпросите на Малкия писател измис- задачи.
Формиращо оценяване
лят случка, в която героят разкрива качеството си.
Коментират изучени приказки от други народи, свързани с те- на четенето и на учемата, и по аналогия с тях предвиждат възможно развитие на нето.
действието.
Текстът се чете по епизоди, като в края на всеки се формулира
въпрос и се предполага отговора му в следващия епизод. Обсъжда се с пример кое друго заглавие може да изрази по-добре
смисъла й.
Обобщават се наблюденията за особеностите на битовите приказки и учениците дават пример за битови приказки на други
народи, в които се порицава мързелът и възнаграждава трудолюбието.
Учениците правят предположение за героите, случката и те- Текущо оценяване по
мата на текста, по която читателите могат да размишляват, задачи.
като, въз основа на читателския си опит, тълкуват заглавието Формиращо оценяване
на четенето и на учеи илюстрациите.
Четат приказката, за да отделят епизодите и разкриват причин- нето.
но-следствените връзки между тях, като отговарят на въпросите.
Обсъждат причините за действията на героите и отношенията
между тях, ценностите, които определят постъпките им. Съпоставят своето виждане за най-ценното в живота с гледните
точки на героите и на автора. Коментират как авторът разкрива
своята оценка за героите и за най-ценното.
Дават примери с пословици в подкрепа на авторовата и на своята
гледна точка. Подготвят и представят приказката на сцена.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Забележки
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица
Дребосъчетата от
Града на цветята
Из „Приключенията
на Незнайко“, Николай Носов
УТ

63

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Открива описания на външен вид на герои и
на обстановка в художествен текст.

• Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.

ИЧ

• Проследява взаимоотношенията между ге•

Мъдрото момче
Еврейска народна
приказка
64

•
НЗ

ІІ
19

•
•

• Участва в обсъждането на фрагменти от ли-

Мъдрото момче
Еврейска народна
приказка
ЗЗ
У

65

Майчина сълза
Ангел Каралийчев

66

190

•

•
НЗ

20

•

•
•

тературното произведение. Задава и отговаря
на въпроси с опора на текста и опита.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова
и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Открива описания на външен вид на герои,
пейзаж, обстановка в художествен текст.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение и проследява взаимоотношенията между героите.

• Участва в обсъждането на фрагменти от

Майчина сълза
Ангел Каралийчев

67

роите в изучавано произведение. Открива
логически акценти в художествения текст.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Ориентира се в последователността на епизодите в повествовението. Открива логически акценти в художествения текст. Прави
връзка между епизода и цялостния текст на
произведението.
Проследява взаимоотношенията между героите. И участва в обсъждането им.
Илюстрира с примери от текста отговора си
по въпрос, свързан със съдържанието на отделен епизод или на целия текст.

ЗЗ
У

литературното произведение. Изразява
емоционално-оценъчно отношение към
изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
• Разпознава авторовата приказка като литературно произведение.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• По фрагмент от произведението, прочетен предварително, на•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

правени илюстрации и записки в читателския дневник, учениците се ориентират в съдържанието на книгата, препоръчват си
я за четене.
Участват в обсъждането на произведението: съпоставят постъпките на героите и нравствените им качества, споделят и
аргументират предпочитания към герой и/или епизод от прочетеното.
Съставят визитка на героя за енциклопедията на любими герои.
Пресъздават интервюта с героите на книгата.
Учениците проследяват по епизоди постъпките на героите, съпоставят ги и оценяват техните нравствени качества, преценяват значението на всеки епизод за развитието на историята и
нейното осмисляне. По въпросите към всеки епизод учениците
обсъждат причините за действията на героите, начините за разрешаване на възникналите проблеми.
Преразказват случката от гледна точка на различните герои,
участващи в епизода, и дискутират кой епизод е най-важният за
разкриване замисъла на текста.
Накрая съставят визитката на мъдрото момче за енциклопедията на любими герои.
Учениците интерпретират текста на литературното произведение чрез групова дейност, като драматизират ключовите събития: играта на съд и съдебен процес, на журналисти и слушатели. Групите подготвят текстове с версиите на участниците за
случилото се и го представят на сцената на съда. След разиграването учениците влизат в ролята на журналисти, които представят цялата история, а читателите или слушателите трябва да
отсъдят дали журналистическата версия предава вярно смисъла
на приказката.
Учениците разглеждат илюстрациите към произведението,
правят словесно описание на героя и обстановката, измислят
случка, като си помагат с въпросите на Малкия писател – какво
прави героят в тази ситуация, защо прави това, как го прави?
Децата създават своя история, която съпоставят с приказката,
докато я слушат. Определят мястото на епизодите според момента, изобразен на илюстрациите.
Децата четат текста и разполагат случките последователно върху линия на времето, разкриват причинно-следствените връзки
между тях и рисуват лентата със събитията. Четат епизодите в
хронологичен ред, разказват емоционален момент с определена
окраска – тъжен, страшен, радостен, вълшебен.
Учениците проследяват преживяванията на героите в различните моменти от историята, разкриват средствата за пресъздаване чувствата на героите, разказват от името на героите техните преживявания.
Четат изразително художествените описания на природните
картини, интерпретират с четене по роли – диалозите между
героите, осмислят средствата за авторова характеристика, обобщават представата си за авторската приказка.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Забележки

Текущо оценяване по
задачи.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Разграничава художественото описание от

Момиченце на прозореца
Маргарит Минков
УТ

повествованието в художествен текст.

• Открива описания на външен вид на герои и
НЗ

68

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
•

Момиченце на прозореца
Маргарит Минков
УТ
69

•
ЗЗ
У

•
•

Малкият мъж
Ерих Кестнер
УТ

•
•
ИЧ

70

•
•

71

21

Момчето с крака
като светкавица
Сали Гарднър
УТ

•
•
НЗ

Момчето с крака
като светкавица
Сали Гарднър
УТ

72

192

•

•

ЗЗ
У

на обстановка в художествен текст, oткрива
епитети и сравнения.
Определя пряко и преносно значение на
думи в контекста на изреченията.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Проследява взаимоотношенията между героите.
Задава и отговаря на въпроси. Открива логически акценти в художествения текст. Осмисля условния характер на художествения
текст.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Разпознава авторската приказка като литературно произведение и я разграничава от
фолклорната.
Открива описания на външен вид на герои,
на обстановка в художествен текст. Коментира постъпките на героя.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски
дневник.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
Открива описания на външен вид на герои,
на обстановка в художествен текст.
Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение.
Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им
качества.
Участва в обсъждането на фрагменти от
литературното произведение. Изразява
емоционално-оценъчно отношение към
изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
• Учениците четат авторска приказка в жанра на небивалицата, Текущо оценяване по
откриват и се наслаждават на ярките образи на героите, за- задачи: устна и писмебавляват се с детайлно описаните игри на палавия вятър и на на проверка.
игрите на разказвача с думите, oпознават силата на думите да
правят света чуден и нов.
• Учениците проследяват причинно-следствените връзки между
действията и събитията във втория епизод, обсъждат кой, как
и защо се променя в историята и осмислят избора на заглавие
на приказката.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

Забележки

• Учениците интерпретират текста на литературното произведе- Формиращо оценяване

ние, като участват в групова и екипна дейност на игрови и сце- на четенето и на ученични форми: мислят и се забавляват с четене и препрочитане нето.
на приказката, като играят на питаници в Облака на въпросите,
на Детективи по следите на прочетеното, на Бърканица в
приказката, правейки и поправяйки нарочни грешки в описанието на портретите, действията и думите на героите.
• Съставят страничка с визитки на героите в енциклопедията на
любими герои.

• По анотация и фрагмент от произведението учениците се ори- Тест за проверка на
•

•
•
•

•

ентират в книгата, взаимно си я препоръчват за четене, като
споделят записки от прочетеното, отразени в читателския си
дневник
Oбсъждат герой от четена книга и коментират постъпките му.
Обсъждат характера на персонажа, необичайни му външен
вид и трудната му съдба, състават въображаемо интервю с
него или странички с визитката му за Енциклопедията на любимите герои.
Включват се в диалог по темата за различията и толерантността.
По заглавие, илюстрация и анотация на книгата учениците
правят предположение за съдържанието на фрагмента от произведението.
Четат самостоятелно, проверяват и оценяват предположенията си, споделят впечатленията си. Четат текста повторно, за да
проследят взаимоотношенията между героите, и илюстрират с
примери от текста отговора си на въпроси по съдържанието.
Съпоставят различните гледни точки към героя, осмислят причините за тях и определят своето отношение.
Учениците участват в обсъждане на фрагмент от литературно произведение: съпоставят постъпките на героите и техните
нравствени качества, изразяват своето мнение за историите, в
които героите побеждават трудностите и откриват силните си
страни, и за четенето на вдъхновяващи истории, което може да
променя читателите.

разбирането при четене.
Формиращо оценяване
– читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

193

№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Осмисля народната песен като фолклорно

Марийка и славей
Народна песен
УТ
73

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
произведение.

• Ориентира се в комуникативно-речевата
НЗ

•
•
•

Чавдар през гора
вървеше
Народна песен
74

•
•
У
ЗЗ

22

•
•
•

Край на зимата
Зоя Василева
Колко ли езици има
Петя Кокудева
Световен ден на
майчиния език

75

•
•
НЗ

•
•
•
Чудесно съобщение
Надя Кехлибарева

•

•
•
76

194

ІІІ

НЗ

•

ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Различава видове изречения по цел на изказване.
Чете с разбиране и изразително художествения текст. Установява сходство и различие
между две фолклорни произведения.
Интерпретира текста на фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност в игрови и сценични форми.
Осмисля народната песен като фолклорно
произведение.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Открива повторения, постоянни епитети
като изразни средства.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното,
чрез изразително четене на художествен текст.
Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Открива епитети и сравнения в художественото описание на пейзаж. Открива логически акценти в художествен текст.
Осмисля условния характер на художествения текст. Доказва, че е разбрал смисъла на
прочетеното чрез изразително четене на художествен текст.
Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита.
Включва се в диалог по дадена тема.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
Отговаря на въпроси по съдържанието на
произведението.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Различава лично писмо от съобщение, художествен от нехудожествен текст. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания,
кратки енциклопедии, интернет.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Учениците се ориентират в съдържанието на фолклорното

произведение по заглавието и илюстрацията към текста, измислят случка с героите или разговор между тях.
• Слушат с разбиране вариант на песента с отворен край и правят предположение дали героите ще спазят облога си.
• Четат с разбиране варианта в читанката, съпоставят постъпките на героите и нравствените им качества и оценяват текста,
изразяват предпочитания към един от вариантите на песента и
се аргументират.
• Разучават текста на песента, подготвят се за изразително четене и правят драматизация на случката.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

• По илюстрацията учениците се ориентират за кого се пее в пе- Текущо оценяване по
•
•
•
•
•
•

сента. Четат и свързват заглавието със съдържанието на народната песен, ориентират се в комуникативната ситуация в текста
и коментират формата на народната песен.
Четат с разбиране и отговарят на въпроси по съдържанието на
изучаваното произведение. Съпоставят песента с други изучени произведения, посветени на България, българския народ и
българския език.
Разпознават особености на езика на народната песен. Съпоставят хайдушките с юнашки и битови песни, дават примери с изучени или самостоятелно прочетени произведения.
Четат стихотворенията, определят темата и коментират връзката между заглавието и съдържанието на текста.
Съпоставят езика на природата с човешкия език, откриват
сходство и различие в средствата за изразяване.
Коментират многообразието на езиците по света и ролята на
майчиния език – дават примери от литературни и фолклорни
произведения за значението му.
Коментират предпочитанието си към вид изкуство и неговите
средства са изразяване. Откриват изразните средства в изучаваните стихотворения. Четат и изпълняват стихотворение по
свой избор като актьори от театъра.

задачи: устна и писмена проверка.
Проверка на разбирането чрез изразително
четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Проверка на разбирането чрез изразително
четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• Ориентират се по заглавието и илюстрацията към текста за те- Текущо оценяване по
мата и съдържанието на стихотворението, импровизират съобщение по темата от името на журналист в предполагаема ситуация на общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо?
Кога? Как? Къде?).
• Четат и съпоставят по съдържание (за какво се говори) и форма (как с какви думи и реч) стихотворението с измисленото
съобщение.
• Съпоставят съобщение и писмо, художествен и нехудожествен
текст с обща тема и коментират различни цели на писането и
четенето им.
• Четат в библиотеката писмото на Малкия писател до българче
в чужбина и изразяват предпочитание към изучавани или самостоятелно прочетени произведения за празниците. Разбират
значението на празниците за съхранение на традициите.

задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Ориентира се в съдържанието по корицата

Кой съм аз?
Из „Мили бате. Писма на един дакел“
Станка Пенчева
УТ

на книгата.

• Открива описание на външен вид на герой,

ИЧ

77

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
•
•

Отечество любезно
Иван Вазов
Българско дете
Ангелина Жекова
Шипка
Найден Вълчев
78

•
•
ЗЗ

23

•
•
•

Радецки
Иван Вазов

•
•
•
•

79

196

НЗ

на обстановка Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация на устно и писмено
общуване (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Прави връзка между епизода и цялостния
текст на произведението. Коментира постъпките и проследява взаимоотношенията
между героите.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Различава художествен от нехудожествен
(лично писмо) текст и осмисля условния характер на художествения текст.
Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България, българския
народ, празниците.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Рецитира детски стихотворения от български автори. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени
самостоятелно литературни произведения.
Установява прилики и разлики между литературни прозведения с близка тема.
Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България.
Открива описание на външен вид на герой и
на обстановка, открива епитети и логически
акценти в художествения текст. Различава
художествен от нехудожествен текст.
Разпознава видовете изречения по цел на
изказване.
Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение, рецитира стихотворение от български автор. Интерпретира текста
на литературни и фолклорни произведения
чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Решават забавен приключенски тест върху цялото произведение и се ориентират в съдържанието на книгата.

• Споделят впечатленията си от самостоятелно прочетеното про-

изведение или от прочетен фрагмент, отразени в читателски
дневник на страничката за любими книги.
• Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение: обсъждат героя и коментират постъпките и качествата му.
• Съставят страничка визитка на героя Енциклопедия на любимите герои или въображаемо интервю с героя. Съчиняват или четат
подготвено писмо от името на героя, в което се разказва за среща
на героя-разказвач с детето читател. Трансформират собствено
съчинение по преживяно като писмо от името на героя.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Забележки

• Коментират тематиката на литературни произведения, посвете- Текущо оценяване по
ни на България, българския народ и българския език.

задачи.

ние и предполагат кой е герят в стихотворението.

нето чрез изразително

• Свързват заглавието на стихотворението с неговото съдържа- Проверка на разбира• Осмислят образа на лирическия герой, като четат с ориентация четене.

в текстовата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Формиращо оценяване
на четенето и на учеКога? Как? Къде?).
нето.
Съпоставят
стихотворения
с
обща
тема,
съпоставят
основното
•
чувство към родината, изразено в тях.
• Разучават и рецитират по свой избор стихотворение, за да изразят своето чувство към родината.
• Пишат свое писмо до отечеството по аналогия с Вазовото стихотворение.

• Подготвят се за четене на стихотворение, като по заглавие Текущо оценяване по
и илюстрация прогнозират съдържанието. Разказват за личности и събития, свързани с Освобождението на България,
дават примери от литературни и фолклорни произведения, в
които герои са борците за свобода, систематизират и оценяват
опита си в четенето на произведения, посветени на България.
• Четат стихотворението и доказват, че разбират смисъла на прочетеното, с отговор на въпроси по съдържанието на текста и
изразително четене.
• Съпоставят художествения текст с разказ за събитието от историята ни, пресъздадено в текста, съставят репортаж от мястото на събитието в ролята на журналисти във времето. Задават
и отговарят на въпроси. Обсъждат как може да се представи
събитието на сцена, обмислят костюми, музикалното оформление, изпълнението на сцената.

задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Познава литературни и фолклорни произве-

Обич
Дора Габе
УТ

дения, посветени на България.

• Ориентира се в комуникативно-речевата
•
НЗ

80

•
•

81

24

На мама
Елисавета Багряна
Златна рибка
Георги Струмски
УТ

•
ЗЗ
У

Да общуваме като
читатели за онова,
което прочетохме и
научихме.
Какво знам, мога
и ценя след второто пътешествие с
четене.
Обобщение
УТ

•

•
•
•
•
•

82

198

О

•

ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?).
Открива епитети и сравнения като изразни
средства, определя пряко и преносно значение на думата в контекста на изучаваното
произведение.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение. Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно.
Рецитира детски стихотворения от български автори.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?) и взаимоотношенията между героите в изучавано литературно произведение.
Различава видовете изречения и чете с разбиране и изразително, съставя поздравителна
картичка, като употребява епитети и сравнения, изброяване и видове изречения.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни и фолклорни произведения.
Открива основни белези на своята национална
идентичност в самостоятелно прочетени литературни и фолклорни произведения.
Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, информация от интернет.
Дава примери за културното многообразие
от самостоятелно прочетени текстове от
детски списания, кратки енциклопедии, интернет. Илюстрира културния диалог между
различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Обсъждат литературни произведения, посветени на България.
•
•
•
•

Четат с разбиране, визуализиране и пресъздаване на художествения образ на родината.
Коментират формата и съдържаниет, като зад изобразеното
търсят изразеното от героя чувство, четат и илюстрират.
Четат изразително и рецитират стихотворението или части от
него.
Създават описание на родината с думи от стихотворението, но
в нестихотворна реч. Съпоставят изразните средства на различните изкуства.
Четат в е-библиотек@т@ интервюто на писателя Николай
Милчев и откриват в обичта към родината източник на творческото вдъхновение.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

• Проследяват преживяванията на героя на изучавано произведе- Текущо оценяване по
ние, разпознават чувствата и начините за тяхното изразяване.
• Дават примери за общуване чрез различни средства, включително електронни.
• Употребяват епитети и сравнения, изброяване и видове изречения, за да съставят поздравителна картичка с благопожелания
за празника на майката.

задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• Представят резултати от работата по проекти. Колективно със- Проектно
•

•

•
•

тавят и представят книжки, страници от вестник на класа, представят и обсъждат читателско портфолио и читателски дневник.
Общуват по теми от изучавани произведения в Облака на въпросите. Самостоятелно отговарят на ключови въпроси по съдържанието на даден текст и доказват, че разбират въпросите
към съдържанието на прочетеното по втория модул на читанката, като съставят свои въпроси за игра в Облака на въпросите
от Второто пътешествие. Самооценяват разбирането чрез отговори на въпроси.
Играят на Детективи по следите на прочетеното: допълват
изречения от изучени произведения, разпознават текста и назовават заглавието и автора, поставят си детективски задачи,
като съставят и разменят нови въпроси по опорни думи загадки
върху изучените произведения (описват герои или събития без
да ги назовават).
Играят на бърканица с книжките, за да уловят и поправят
грешките в заглавията и имената на авторите.
Писмо на Малкия писател в работилничката за творческо четене и писане – благодаря на българските писатели.

оценяване:
Групово оценяване.
Формиращо оценяване
по картата с умения.
Самооценяване.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Проследява развитието на действията (на ге-

Лъвът и признателната мишка
Езоп

•
•
•
•

У/Д

83

•
•
•
•
•
•
•

Какво обичам
Стихотворения с деца
герои
УТ

•
•
•
ИЧ

84

•
МОДУЛ 3. ЧЕТА, МЕЧТАЯ, ОТКРИВАМ
Вълшебното дърво
Английска народна
приказка
УТ
85

200

25

роя) и прави връзка между епизода и цялостния текст. Съотнася заглавие към конкретен
епизод.
Открива описания на външен вид на герои,
на обстановка в художествен текст.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст
Открива сравнение в литературни и фолклорни произведения.
Открива епитети в литературни и фолклорни
произведения. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Разпознава жанра на литературното произведение.
Интерпретира литературното произведения
чрез пословица, смислово близка до текста.
Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
Открива нравствени ценности в пословици.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и
фолклорни произведения.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Ориентира се в съдържанието по корицата и
илюстрациите на книгата.
Прави разлика при четене от хартиена страница и от екран.
Включва се в диалог по дадена тема, задава
и отговаря на въпроси по темата на текста.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова
дейност на игрови и сценични форми.

• Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано произведение.

• Съпоставя постъпките на героите и нравНЗ
У

ствените им качества. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
• Установява сходство и различие между литературно и фолклорно произведение с общ
сюжет и тема.

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното про- Тест за проверка и
изведение. Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация оценка на четенето с
(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). разбиране.
Илюстрира културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения – една басня
от трима баснописци: Езоп, Толстой, Лафонтен.
Проследява развитието на действията (на героя) и прави връзка
между епизода и цялостния текст.
Съотнася заглавие към конкретен епизод.
Открива описания на външен вид на герои, на обстановка, на
пейзаж в художествен текст.
Разграничава художественото описание от повествованието в
художествен текст.
Открива сравнение в литературни и фолклорни произведения.
Открива епитети в литературни и фолклорни произведения. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста
на изучаваното произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно
произведение.
Разпознава жанра на литературното произведение.
Интерпретира литературното произведения чрез пословица,
смислово близка до текста.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Забележки

• Учениците споделят впечатления от произведението Таралежа Тест за проверка и
на Роалд Дал, самостоятелно прочетеното в е-библиотек@т@
на читанката, коментират записките си в читателския дневник и
направени илюстрации по стихотворението. Обсъждат проект
или представят вече изработена самоделна книжка по стихотворението.
• Правят избор на ново стихотворение от предложените в читанката, четат го самостоятелно и отразяват впечатленията си от
героя в читателския дневник.
• Обсъждат проект за сборник със стихотворения с герои от читанката или страничка от е-вестника на класа „Какво обичам“, на
която да се представят семейните празници и традиции.

оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
преглед на читателски
дневник. Решаване на
практически задачи с
книгата.

• Учениците се ориентират в комуникативно-речевата ситуация Текущо оценяване по
(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).

задачи: устна и писме-

• Интерпретират текста на литературни и фолклорни произведе- на проверка.

ния чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сце- Формиращо оценяване
на четенето и на ученични форми.
нето.
Илюстрират
културния
диалог
между
различни
общности
с
•
примери от литературни и фолклорни произведения
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Включва се в диалог по дадена тема, задава

За да имаш приятели
Йордан Радичков
УТ

•
НЗ

86

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
•
•
•

Кърпена глава
Гай Бас

87

НЗ

•
•

88

ІV
26

Кърпена глава
Гай Бас
Ако бях великан
Нели Маргаритова

•
ЗЗ
У

•

89

Песничка за изкуството
Недялко Йорданов
УТ
Световен ден на
култура

•
•
НЗ

•

90

202

Лазарски песни
Дора Габе
Венци
Народна песен
Гатанка за земята
Мая Дълтъчева
УТ

и отговаря на въпроси с опора на текста и
опита си.
Открива описания на външен вид на герои, на
обстановка, на пейзаж в художествен текст,
открива епитети в художественото описание.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно произведение.
Открива нравствени ценности в пословици.
Открива описания на външен вид на герои, на
обстановка, на пейзаж в художествен текст,
открива епитети в художественото описание.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Проследява взаимоотношенията между героите
в изучавано литературно произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Ориентира се в ситуацията на общуване, отразена в текста. (Кой говори? На кого? За
какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Доказва,
че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен текст.
Установява сходство и различие между две
литературни прроизведения
Ориентира се в ситуацията на общуване, задава и отговаря на въпроси. Открива логически акценти в художествения текст.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен
текст. Осмисля условния характер на художествения текст.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.

• Познава литературни и фолклорни произве-

У
НЗ

дения, посветени на България и бъллгарските празници. Различава фолклорен от литературен текст.
• Разграничава епитета от прилагателното
име. Открива повторенията и сравненията в
изучавано произведение.
• Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен текст. Изразява емоционално-оценъчно
отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Откриват скрития в заглавието въпрос и го формулират като

проблем за обсъждане: лесно или трудно е да имаш приятели.
Обменят мнение за приятелството и обсъждат прочетени произведения, свързани с темата. Четат, за да открият какво авторът и героят мислят за приятелството, откриват как те изразяват своите гледни точки, съпоставят с тях своите виждания.
• Интерпретират текста чрез илюстриране и творческо разказване.
• В работилничката за творческо писане пишат за за своя най-добър приятел и за историята на приятелството, което са създали.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Проверка на разбирането чрез илюстриране.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

• Ориентират се в съдържанието на книгата, като преглеждат Текущо оценяване по
•

•
•
•
•

анотацията ѝ.
Участват в обсъждане на фрагмент от литературно произведение в жанра фентъзи, оценяват фантастично-чудесния характер
на авторовата измислица, като коментират необикновените герои и техните странни истории. Съпоставят постъпките, портретите и нравствените им качества, проследяват развитието на
отношенията им.
Разпознават авторовата приказка по художествените описания
на преживяванията на героите. Съчиняват продължение в логиката на повествованието от прочетения фрагент.
Съпоставят текстове в различен жанр, но с подобни герои.
Съставят страничка за Енциклопедията на приказните герои,
за да представят героя-великан.
Изразяват емоционално-оценъчно отношение към изучавани
или прочетени самостоятелно литературни произведения с подобни герои.

задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• Ориентират се в комуникативно-речевата ситуация, отразена Текущо оценяване по
•
•

•
•

в текста (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как?
Къде?).
Четат стихотворението самостоятелно, определят темата и интерпретират смисъла, изразяват отношение по темата и мнение
за ролята на изкуството в живота на човека. Разучават стихотворението и го рецитират.
Импровизират мелодия на песничката. Съпоставят песнички,
написани от Недялко Йорданов и откриват сходства в диалоговата форма и в темите. Четат текст на верижка, на канон, с
подходящ темп и интонация.
Свързват тематиката на изучавани произведения с различни
култури, бит, обичаи и традиции. Припомнят си литературни и
фолклорни произведения, посветени на празниците.
Четат с разбиране и изразително, като отчитат различията и
промяната в ситуациите на общуване и различните начини
на изразяване на героите на литературното и фолклорното
произведение. Рецитират детски стихотворения от български
автори. Осмислят текста на народната песен като фолклорно
произведение.

задачи: устна и писмена проверка.
Проверка на разбирането чрез изразително
четене.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка. Проверка
на разбирането чрез изразително четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Ориентира се в съдържанието на книгата по

Яйцето
Из „Ние, врабчетата“, Йордан Радичков

корицата и илюстрациите.

• Открива описание на външен вид на герой и
на обстановка.

• Ориентира се в последователността на епи91

ИЧ

Дръвчето
Христо Радевски
Дъбът
92

•
•
НЗ

27

•

•
•

Как яйцата повярваха в чудесата
Мая Дългъчева
УТ

•
•
НЗ

93

•

• Доказва, че е разбрал смисъла на прочетено-

Великденска нощ
Елисавета Багряна
ЗЗ
У

94

Най-хубавите ръце
Българска народна
приказка
Хлябът
Младен Исаев
95

204

28

зодите и проследява взаимоотношенията
между героите.
Участва в обсъждането на фрагменти от
литературното произведение, задава и отговаря на въпроси. Интерпретира текста на
литературни произведения чрез участие в
групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Различава художествен от нехудожествен
текст, открива описание на външния вид на
героя и на обстановката.
Илюстрира с примери от текста отговора
си на въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно произведение.
Съпоставя художествено с нехудожествено
описание по обща тема, установява сходство
и различие.
Разграничава епитета от прилагателното
име, открива думи, употребени в пряко и в
преносно значение.
Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
Ориентира се в комуникативно-речевата ситуация и в последователността на епизодите
при развитието на действието в изучавано
произведение.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.

•
•
•
•

У
НЗ

•

то чрез изразително четене на художествен
текст.
Рецитира детски стихотворения от български автори, посветени на празниците.
Дава примери за културното многообразие от
самостоятелно прочетени текстове от детски
списания, кратки енциклопедии, интернет.
Ориентира се в ситуацията на общуване и се
включва в диалог по дадена тема.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества. Открива нравствени
ценности в пословици.
Установява сходство и различие между фолклорни и литературни произведения с близка тема. Илюстрира културния диалог между
различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Участват в читателска конференция за обсъждане на книгата

по фрагменти от произведението. Съпоставят постъпките на
героите и нравствените им качества. Споделят и аргументират
предпочитания към герой и епизод от прочетената книга.
• Съпоставят произведения на автора.
• Създават проект за страничка за колективния герой – врабчета,
в Енциклопедията с любими герои. Обсъждат резултатите от
предварително проучване по проектна природозащитна задача
да преброим врабчетата в нашия квартал. Изразявват и аргументират предпочитанията си към герои и епизоди.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене. Формиращо оценяване – преглед
на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Забележки

• Учениците четат стихотворението, като мислено водят диалог с Текущо оценяване по
текста: ориентират се в комуникативно-речевата ситуация (Кой
говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
• Представят си героя и проследяват преживяванията му, четат
изразително стихотворението от името на героя.
• Съпоставят художествен и нехудожествен текст с близка тема
и диференцират стратегиите за четене на текстове с различно
предназначение. Изразяват предпочитания към вид текст и начин на четене.

задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• Учениците прогнозират съдържанието на текста по заглавието и Текущо оценяване по

•

•
•
•

илюстрациите, четат го на части, като водят диалог с героите –
задават въпроси и предполагат отговорите. Съпоставят версиите
на текста от читанката и от е-библиотек@т@ и изразяват предпочитание към една от тях.
Участват във виртуална среща с авторката в работилничката за
творческо четене и писане. Водят диалог с нея, като отговарят
на въпросите ѝ, четат интервюто от книжката за авторката и
откликват на поканата ѝ за съвместно писане на великденска
история.
Коментират традициите и обичаите при посрещане на Великден при различни народи и култури.
Систематизират читателския си опит по темата, като обсъждат
проект за книжка със заглавие Празничен календар.
Четат в е-библиотек@т@ Червена приказалка – великденски
подарък от писателката Мая Дългъчева и съставят и изпращат
великденска поздравителна картичка до нея.

задачи: устна и писмена проверка.
Проверка на разбирането чрез илюстриране.

Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

• Беседва се за значението на труда и отношението към него. Текущо оценяване по
Учениците четат текст по избор и описват ситуация на общуване, отразена в него, изразяват мнение по въпроса, обсъждат
героите.
• Съпоставят и дискутират произведения, посветени на труда и
трудолюбието.
• Разбират и обсъждат значимостта на различните професии.
• Установяват сходство и различие между произведения с обща
тема и различен жанр. Дават примери за произведения на други
народи, свързани с темата и играят на детективи с пословици на
народите по темата.

задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Ориентира се в комуникативно-речевата

Клиент и майстор
Арменска народна
приказка
96

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

НЗ

•
•
•

Гергьовден
Веса Паспалеева
Вали вали, Дъждко
Васил Павурджиев

•
•
НЗ

97

•
•

Боб. Малката кутийка с голяма мечта
Здрава Каменова

98

•

ИЧ

•
•

99

V
29

Малкият папагал
Турска народна приказка, преразказана
от Турхан Расиев
УТ

•
•
НЗ

•
•

• Участва в обсъждането на фрагменти от ли-

Матея
Евгения Войнова
УТ
100

206

ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?). Открива логически акценти.
Коментира постъпките на героите и нравствените им качества.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.
Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и
традиции.
Открива в художествено описание изброяване, повторение и епитети, уместно употребява видовете изречения по цел на изказване.
Дава примери за културното многообразие от
самостоятелно прочетени текстове от детски
списания, кратки енциклопедии, интернет.
Чете с разбиране и изразително текста на
изучаваното произведение.
Открива описание на външен вид на герой
и на обстановка, разграничава художественото описание от повествованието в стихотворна реч. Проследява взаимоотношенията
между героите в изучавано произведение.
Чете с разбиране и изразително.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения, споделя предпочитания към герои и епизоди от четена книга.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение, задава и отговаря на
въпроси по темата на произведението.
Открива описания на външен вид на герои, на
обстановка, на пейзаж в художествен текст.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Съотнася заглавие
към конкретен епизод.
Съпоставя постъпките на героите и техните
нравствени качества.
Установява сходство и различие между фолклорни и литературни произведения.

НЗ

тературното произведение.
• Открива описания на външен вид на герои, на
обстановка, на пейзаж в художествен текст.
• Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на повествованието в
изучавано произведение.
• Проследява взаимоотношенията между героите, съпоставя техните постъпки и нравствени качества.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани с

различни култури, бит, обичаи и традиции. Задават и отговарят
на въпроси с опора на текста и така доказват, че го разбират.
• Дават пример за междукултурен диалог по темата на произведението и интерпретират текста на фолклорното произведение
чрез участие в творчески дейности за разказване, съчиняване и
драматизация на приказката.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Текущо оценяване по
задачи.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Забележки

• Коментират тематиката на изучавани произведения, свързани Текущо оценяване по

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

с различни култури, бит, обичаи и традиции: описват обичаи в
празнуването на Гергьовден от различните етноси. Илюстрират
културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения, съпоставят литературни
произведения с обща тема, установяват сходства и различия в
интерпретацията ѝ.
Систематизират познанията си за произведения, с тематика,
свързана с пролетните празници. Съставят празнична кръстословица и играят в Облака на въпросите по празничния календар.
По фрагмент от произведение се ориентират в книгата, обсъждат
героя и коментират постъпките му. Аргументират предпочитания към герои и епизоди от произведението.
Решават колективно забавен тест за проверка на прочетеното и
ориентиране в съдържанието на книгата.
Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение, включват се в диалог по темата, свързана с опазване
на околната среда.
Четат нов откъс от произведението в е-библиотек@т@ и се запознават с авторката посредством Лексикона на читателя.
По желание работят по предизвикателстовото на авторката в
Работилничката по творческо четене и писане съчиняват заедно с нея или ѝ пишат писмо.
Учениците се ориентират в произведението, като разглеждат
корица на книжка с него и измислят своя история с героя от
илюстрацията.
Запознават се с текста на произведението чрез диалогично четене с въпроси и предположения за развитието на историята.
Съпоставят турската приказка със сходни приказки от български автори илюстрират културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
По желание работят в работилничката по творческо четене и
писане по предизвикателство, отправено им от детски автор,
досъчиняват турската приказка.
Децата дискутират по теми и проблеми, свързани с произведението. Коментират отношенията между героите, споделят разбиранията си за толерантно поведение и приятелство.
Създават страничка на героя в Енциклопедията на героите и
правят илюстрация към прочетеното.
Играят в Облака на въпросите по произведението и на детективи по следите на прочетеното – представят книжки по темата
с произведения, четени в предишни читанки.

задачи.
Проверка на разбирането чрез изразително
четене.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Тест за проверка и
оценка на разбирането
при четене.
Формиращо оценяване
– преглед на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
Формиращо оценяване
на четенето и на ученето.

Текущо оценяване по
задачи: устна и писмена проверка.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица
Матея
Евгения Войнова
УТ

101

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Участва в обсъждането на фрагменти от
ЗЗ
У

•
Какво знам, мога и
ценя след третото пътешествие с четене.
Обобщение
УТ

•
•
•

102

О

30

•

103104

105

208

Какво знам, мога
и ценя в края на
трети клас
Годишен преговор
– 2 ч.
Моите красиви рога
Радостина Николова

литературното произведение. Изразява
емоционално-оценъчно отношение към
изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични
форми.
Илюстрира с примери от текста отговора
си по въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Дава примери за културното многообразие
и изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения. Открива основни белези на своята
национална идентичност в тях.
Разбира прочетеното от детски списания,
енциклопедии, достъпна информация от интернет.

• Очаквани резултати по всички литературни
П

и социокултурни компетентности в края на
годината.

• Ориентира се в съдържанието на книгата по

ИЧ

илюстрации и при обсъждане на фрагмент от
произведението.
• Открива описание на външен вид на героя
и се ориентира в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?). Проследява развитието на взаимоотношенията между героите и коментира постъпките и нравствените
им качества.
• Чете с разбиране и изразително.
• Разпознава авторова приказка като литературно произведение.

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
• Учениците участват във виртуална среща с авторката на кни- Формиращо оценяване
гата в работилничката за творческо четене и писане. Четат на четенето и на учеи разглеждат книжката за авторката, представят интервюто нето.
с нея и отговорят на нейните въпроси, приемат творческото
предизвикателство и съчиняват история по картините, нарисувани от авторката и подарени им от нея.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

Забележки

• Представят резултати от работата по проекти – колективно съ- Проектно оценяване.
•

•

•
•
•

ставяне и представяне на книжки, на страници от вестник на
класа, представяне и обсъждане на читателско портфолио и читателски дневник.
Разсъждават по теми от изучавани произведения. В Облака
на въпросите отговарят самостоятелно на ключови въпроси
по съдържание на прочетен текст. Като отговарят на въпроси,
доказват, че разбират съдържанието на прочетеното от съответния раздел на читанката, съставят свои въпроси за игра в
Облака на въпросите от поредното пътешествие, самооценяват разбирането чрез отговори на въпроси.
Играят на Детективи по следите на прочетеното – допълват
изречения от изучени произведения, разпознават текст и назовават заглавието и автора, поставят си детективски задачи, като
съставят и разменят нови въпроси по опорни думи загадки от
изучените произведения. Описват герои или събития, без да ги
назовават.
Играят на бърканица с книжките, за да уловят и поправят грешките в заглавията и имената на авторите.
Подреждат „книжките“ от модула по азбучен ред на рафта в
е-библиотек@т@ и от името на Малкия писател изпращат своя
картичка до Ая.
Решават учебни задачи, включени в темата за годишен преговор в читанката и по желание повторно разиграват читателските игри от обобщителните страници в края на модулите в учабната тетрадка.

Групово оценяване.
Формиращо оценяване
по картата с умения.
Самооценяване.

Заключително оценяване: диагостични задачи,
тест.

• Решават колективно забавен тест за проверка на прочетеното и Тест за проверка и
ориентиране в съдържанието на книгата.

оценка на разбирането

• Участват в обсъждането на фрагменти от прочетеното литера- при четене. Формиратурното произведение и правят презентация на героя. Споделят
предпочитания към герои и епизоди от прочетеното и написаното в читателския дневник, решават дали да включат тяхна
страничка визитка в Енциклопедията с любими герои.
• Четат друг откъс от произведение на авторката в е-библиотек@т@ и се запознават с авторката посредством Лексикона
на читателя.
• Участват в творческата работилница по предизвикателството
на авторката и съставят писмо до нея.

що оценяване – преглед
на читателски дневник.
Решаване на практически задачи с книгата.
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№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

• Проследява развитието на действията (на ге-

Какво знам и мога в
края на трети клас?
Изходна диагностика.
Сънят на врабчето
Елин Пелин
УТ

•
•
•

106

Изх.Д

31

•
•
•
•
На Кирил и Методий
Иван Давидков

•
•
НЗ

107

•
•

• Открива значението на непознати думи в

Помощ. Не искам
да чета тази книга
Дженет Тажиян
УТ

108

210

роя) и прави връзка между епизода и цялостния текст. Съотнася заглавие към конкретен
епизод. Открива описания на външен вид на
герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст.
Разграничава художественото описание от
повествованието в художествен текст.
Открива сравнение в литературни и фолклорни произведения.
Открива епитети в литературни и фолклорни
произведения. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение.
Илюстрира с примери от текста отговора
си на въпрос, свързан със съдържанието на
изучавано литературно и фолклорно произведение.
Разпознава жанра на литературното произведение.
Интерпретира литературното произведения
чрез пословица, смислово близка до текста.
Изразява емоционално-оценъчно отношение
към изучавани или прочетени самостоятелно
литературни произведения.
Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното, чрез изразително четене на художествен
текст.
Рецитира детски стихотворения от български автори.
Дава примери за културното многообразие от
самостоятелно прочетени текстове от детски
списания, кратки енциклопедии, интернет.

ЗЗ
У

контекста на изучаваното произведение.
• Прави връзка между епизода и цялостния
текст на произведението. Проследява взаимоотношенията между героите в повествованието. Участва в обсъждането на фрагменти от
литературното произведение.
• Разграничава художествен от нехудожествен текст.
• Дава примери за културното многообразие от
самостоятелно прочетени текстове от детски
списания, кратки енциклопедии, интернет.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

• Тестът за изходна диагностика се решава в рамките на 1 учебен

час. Критериите за оценяване на учебните постижения в края
на трети клас се основават на очакваните резултати в овладяване на видовете компетенности.
• Учениците се ориентират в тематичната рубрика на тетрадката
Какво знам, мога и обичам в четенето и се подготвят за теста за проверка на постиженията им в четенето в края на трети
клас. За да се мотивира ученикът за съзнателно четене и самоконтрол върху разбирането, предварително се коментират критериите за установяване на разбирането при четене. Учениците
четат самостоятелно с разбиране, препрочитат подборно с цел
отговор на поставен въпрос и проверяват решенията си.
• След като тестът е решен, децата оценяват многоаспектно дейността си чрез Личицата на читателя. Маркират задачите, с
които смятат, че са се справили, задачите, които са ги затруднили
и в решението на които не са сигурни или не могат да обяснят.
Заедно с учителя определят брой точки за всяка задача и пресмятат общия си бал. Съпоставят резултатите от изходния тест с
тези от входния тест и правят извод за напредъка в ученето.
• Поставят си нови цели за следващия етап от развитието си като
читатели.

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Критерийно оценяване на четенето с
разбиране чрез тест.
Самооценяване с инструментите Личицата
на читателя, Светофарът на ученето
и Стълбицата на
четенето.

Забележки

• Обсъждат традиции и обичаи, свързани с празника. Разказват Текущо оценяване по
•
•
•
•

•
•

за делото на Кирил и Методий и техните ученици. Изразява
чувство на гордост и признателност.
Организират рецитал по стихотворения на български автори,
посветени на България и българския език. Четат отзивите на
писателите за детските книги от Лексикона на читателя.
Участват във виртуална среща с Мария Донева в работилничката за творческо четене и писане. Авторката се представя
с четене на текстове от читанката и с книжката за автора от
е-библиотек@т@.
Представят книжката Златно перо с текстовете, написани в отговор на предизвикателствата на писателите към тях.
Включват се в диалог по проблеми, свързани с книгата и четенето, коментират героя на произведението като читател, споделят лични предпочитания към книги и теми, обсъждат семейни традиции в четенето и читателските интереси на роднини и
приятели, споделят предпочитания към стратегии за четене и
модели на водене на читателски дневник.
Децата представят своето читателско портфолио и разказват за
постиженията си като читатели.
Разглеждат Лексикона на читателя и коментират темата за
книгата и четенето през погледа на писателите, четат съветите
на любимите автори от читанката към читателите и към малките писатели.

задачи: устна и писмена проверка.

Текущо оценяване по
задачи.
Формиращо оценяване.
Читателско портфолио.
Светофарът на ученето.

211

№

Учебна
седмица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

• Участва в обсъждането на фрагменти от ли-

Новият закон
Кристине Ньостлингер
109

ЗЗ
У

32

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

•
•

110

Ваканция
Цветан Ангелов
Лулу и кои неща не
се учат
Петя Кокудева

•

У

•
•
•
•

Приключенията на
Туфо Рижият пират
Георги Константинов
УТ

•
ИЧ

111

•
•
Книжен театър в
класната стая по случай Деня на детето

•
•

112

212

У

тературното произведение. Ориентира се
в комуникативно-речевата ситуация (Кой
говори? На кого? За какво? Защо? Кога?
Как? Къде?). Открива логически акценти в
художествен текст.
Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества.
Дава примери за културното многообразие от
самостоятелно прочетени текстове от детски
списания, кратки енциклопедии, интернет.
Ориентира се в комуникативно-речевата
ситуация (Кой говори? На кого? За какво?
Защо? Кога? Как? Къде?). Включва се в
диалог по дадена тема, задава и отговаря на
въпроси с опора на текста и опита.
Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното,
чрез изразително четене на художествен текст.
Споделя впечатления от изучавани или самостоятелно прочетени литературни и фолклорни произведения.
Ориентира се в оформлението на книгата.
Открива описание на външен вид на герой
и на обстановка в художествения текст,
различава художествено описание от повествование.
Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Съотнася заглавие
към конкретен епизод.
Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение
Изразява емоционално-оценъчно отношение, изказва и аргументира предпочитания
към изучени и самостоятелно прочетени
фолклорни и литературни произведения.
Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и
екипна дейност на игрови и сценични форми.

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/
или по раздели
Споделят впечатленията си от самостоятелно прочетено произ- Формиращо оценяване.
ведение, дискутират правата на децата и се подготвят за отбе- Тестово оценяване на
лязване на Световния ден на детето.
четенето с разбиране.
Свързват тематиката на изучавани произведения с различни
култури, бит, обичаи и традиции и отношението в тях към децата. Коментират подаръците на писателите, оставени за тях в
Лексикона на читателя (лични текстове на авторите от читанката, препоръчани от тях за децата) и размишляват с какво те
са ценни за тях.
Планират лятното четене, като включват заглавия на книги на
авторите от читанката.
Мотивация за продължаващо четене и водене на дневник през Проектна задача. Салятната ваканция. Планиране на лятното четене – индивидуа- мооценяване с Личицален избор на книги за четене и препрочитане, избор на модел за та на читателя.
водене на читателски дневник.
Въз основа на индивидуалните списъци колективно се съставя
списъка за лятно четене на класа, като се съпоставят предпочитанията на децата от класа и се добавят книги по препоръка на
учителя и библиотекаря, както и по препоръка на писателите от
Лексикона на читателя.
Подготвят се да отразяват впечатления от прочетеното и да водят читателски дневник и електронен читателски дневник.
По корица и анотация се ориентират в съдържанието на кни- Тест за проверка и
гата и правят презентация, решават забавен тест по самостоя- оценка на разбирането
телно прочетени части и споделят впечатленията си, отразени в при четене.
Формиращо оценяване
читателския дневник.
Участват в обсъждане на фрагмент от произведението, прогно- – преглед на читателзират развитие на историята, съставят страница с визитка на ски дневник.
Решаване на практигероя за Енциклопедията на любими герои.
Вземат решение дали да включат книгата в списъка с книги, чески задачи с книгата.
планирани за лятно четене през ваканцията. Съгласуват модела за водене на читателски дневник и странички от читателско
портфолио. Договарят обща програма за лятно четене в сформирани читателски кръгове и водене на е-дневник.
Групови дейности, свързани с популяризиране и практикуване Проектна задача. Самооценяване с Личицана четенето в рамките на проектна задача.
Фестивал на четенето в класната стая: провеждане на читател- та на читателя.
ски маратони, литературни четения, викторини, читателски
игри на детективи, бърканици; интервюта с писателите от Лексикона на читателя.
Мотивация за продължаващо четене и водене на дневник през
лятната ваканция.
Контекст и дейности за всяка урочна единица

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Забележки
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №1
След темата Какво научих във 2. клас

ЕСЕНЕН ПЕЙЗАЖ
Вчера нарисувах есенен пейзаж. Това е нашата къща на село. До нея са двете ябълкови дървета, малиновият храст и пътеката към близката гора. Нарисувах синьо небе,
златно слънце и ято пойни птици. Птиците отлитат на юг. Това са Юлето и кученцето
Джако. Те са радостни. Отиват на разходка. Има листопад, защото духа вятър.
Не успях да нарисувам всичко. Защо белият лист е толкова малък?
№
1
2
3
4
5
6

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №1
Правопис на думи с неударени гласни:
дървета, пътеката, гора, небе, слънце, вятър.
Правопис на думи със звучни в края на думата и пред беззвучни:
пейзаж, близката, юг, разходка, листопад.
Правопис на думи с щ, ю, я, й, ьо:
къща, нея, пейзаж, пойни, ябълкови, ято, юг, вятър, успях, синьо.
Правопис на съществителни собствени имена:
Юлето, Джако.
Правопис на:
съобщителни и въпросителни изречения и пренасяне на части от думи на нов ред.
Четливо и красиво писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
6
5
10
2
4
3
30

Допълнителни правописни особености: думи без собствено ударение (е, на, до, и, са), думи с група съгласни (храст, радостни, лист), правопис на в пред беззвучна в началото на думата (вчера, всичко), членуване на
прилагателни имена с -ят.
СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
От 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №2
След раздела Звуков състав на думата

НЕОЦЕНИМОТО БОГАТСТВО
Живял някога скъперник. Той трупал богатство, но живеел в бедност. От млад не
бил сговорчив човек. Нямал близки. Една зима го сполетяла тежка болест. Лекарите
били безсилни. Попитали мъдрец от далечен град как да го излекуват. Отговорът бил,
че скъперникът ще оздравее. Условието било да раздаде част от парите си на бедните
и безпомощните хора. Болният го послушал. Изпратил вест до всички тях. Видял радостта в очите на майките, чул щастливия детски смях и скоро оздравял. Така доживял
до дълбока старост.
Желанията се сбъдват, когато имаш добро сърце и щедри ръце.
№
1
2
3
4
5
6

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №2
Правопис на гласните в ударени и неударени срички:
скъперник, трупал, живеел, сполетяла, далечен, мъдрец, оздравее, желанията,
сърце, ръце.
Правопис на звучни съгласни в края на думите:
млад, град.
Правопис на звучни съгласни пред беззвучни в средата на думите:
тежка, близки, безсилни, безпомощните.
Правопис на думи с група съгласни:
богатство, бедност, болест, част, вест, радостта, щастливия, старост.
Правопис на думи със с пред беззвучни в началото на думата и на т пред звучни
в средата на думата:
сговорчив, сбъдват, отговор.
Четливо и красиво писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
10
2
4
8
3
3
30

Допълнителни правописни особености: думи без собствено ударение (но, не, го, му, в, от, да, си, и), думи
с й(/той, майките), думи с я (живял, някога, нямал, сполетяла, болният, тях, щастливия, смях, оздравял, доживял), правопис на съобщителни изречения.
СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
От 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №3
След раздела Строеж на думата

ПЪСТРАТА РАЗКАЗВАЧКА НА ПРИКАЗКИ
Лятото има по-стара сестра – есента. Живяла е дълго, видяла е много и е много
препатила. Знае, че след нея ще дойде зимата. А тя е много студена. По-студена от найясните нощи в пустинята. Есента не може да остави дърветата безпомощни за срещата
им със зимата и за да ги подготви и предпази, им разказва различни приказки. Те
слушат и полека, лека заспиват… Но се срещат и непокорни дървета, които не вярват
на весели приказки. За тях есента е строга и назидателна. Разказва им страховити
приказки и им изпраща слана. Уплашени, листата им стават кафяви, разплакват се и
капят, капят…Тези дървета натъжават есента и тя се усамотява в мъглите си.
Виолина Енева, из Пъстрата разказвачка на приказки (от читанката за 3. клас)
№
1
2
3
4

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №3
Правопис на представките:
препатила, безпомощни, предпази, разказва, заспиват, непорни, изпраща, уплашени, разплакват, усамотява.
Правопис на неударени гласни:
сестра, студена, дърветата.
Правопис на думи с: я, щ, й:
лятото, живяла, нея, тя, ясните, пустинята, вярват, кафявите, капят, ще,
нощи, срещата, срещат, дойде.
Четливо и красиво писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
10
3
14
3
30

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
От 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА ДИКТОВКИ
Към разделите Звуков състав на думата и Строеж на думата

• Правопис на беззвучните С и Т пред звучни съгласни
• На нашата улица построиха нова сграда
• Във всяко семейство трябва да има сговор
• Мога да намирам сбор на няколко събираеми
• Ще сготвя любимата супа на баба
• Сбориха се две момчета точно като две петлета
• Селските стопани започнаха беритба на плодовете
• Сеитбата на есенните култури завърши в срок
• Разгледах каталога на сватбената агенция
• Правопис на думи с група съгласни
• Татко обича да чете вестник в гостната
• Милото ми братче си поряза пръстчето
• Владко е голям спортист и прославен тенисист
• Ани вече е артистка, най-известна пианистка
• Баба ми подари красива нощница
• Почитай и уважавай възрастните хора!
• Сърцето ми се изпълни с любов и радост
• Към работен лист Знам и мога №3
• Правопис на думи, образувани с помощта на представки
• Разтревожената птица изхвръкна от гнездото
• Туристите се изкачват по високия склон
• Пред очите ни се разкриват красиви гледки
• Без да искам, изпуснах автобуса
• Направихме цялостна украса на класната стая
• Тя подхвана нова песен, за да надпее славея
• Аника разпери ужасена ръце, защото морето беше пълно с акули
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №4
След раздела Части на речта

ДУНАВСКАТА РАВНИНА
Аз живея в град Плевен. Той е най-големият град в Дунавската равнина. Тя се
простира на юг от река Дунав до Стара планина. В недрата на равнината се крият
подземни богатства – нефт и газ, въглища и каменна сол. През лятото времето е горещо.
През зимата вее студен вятър и пада дълбок сняг. През равнината текат реките Огоста,
Янтра и Искър. В източната част на Дунавската равнина се намира Добруджа, наречена житницата на България.
№
1
2
3
4
5

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №4
Правопис на лични местоимения:
аз, той, тя.
Правопис на глаголи:
крият, текат.
Правопис на съществителни имена:
град, Плевен, Дунавската равнина, Дунав, Стара планина, богатства, нефт,
газ, вятър, сняг, Огоста, Янтра, Искър, Добруджа, България.
Правопис на прилагателни имена:
най-големият, подземни, каменна, горещо, студен, дълбок, източната.
Четливо и красиво писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
3
2
15
7
3
30

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
От 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №5
След раздела Думата и речниковото ѝ значение

МЪДРИЯТ СЪВЕТ
Било по време на вършитба. Една възрастна жена събирала разпилени житни класове. До нивата имало каменна чешма. По обед за почивка до чешмата спрял автобус с
ученици от два класа. Детска глъчка огласила околността. Две момчета се скарали и се
сборичкали в близост до старата жена. Тя им казала да погледнат към житните класове.
Класовете растели заедно, за да станат хляб за хората. Нищо не можело да ги раздели.
Децата се сдобрили и помахали с ръка за сбогом.
№
1
2
3
4
5

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №5
Правопис на съществителните имена:
вършитба, чешма, обед, автобус, почивка, околността, близост, хляб, ръка,
сбогом.
Правопис на прилагателните имена:
възрастна, каменна, детска.
Правопис на глаголите:
събирала, спрял, огласила, скарали, сборичкали, сдобрили.
Правопис на изреченията.
Четливо писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
10
3
6
4
3
30

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
От 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №6
След раздела Видове изречения

СЕВЕРНО СИЯНИЕ
Децата, които живеят почти на самия Северен полюс, обичат своя роден край и не
биха го заменили с друг. Освен това те си имат Северно сияние. О, това е нещо, което
не може да се опише, толкова е красиво! Небето изведнъж става сияещо и нежно…
Това продължава дълго, ден и нощ.
Възрастните, нали са едни и същи навсякъде, са сложили по всички кръстопътища
табели с големи букви: „Не пипай Северното сияние с немити ръце!“…
По Петя Александрова, из Северно сияние за подарък (от читанката за 3. клас)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №6
Правопис на подбудителните изречения.
Правопис на възклицателните изречения.
Правопис на съобщителните изречения.
Правопис на гласни в неударени срички:
децата, обичат, небето, кръстопътища, ръце.
Правопис на съгласни:
друг, възрастните.
Правопис на представки:
опише
Правопис на думи с: щ, ю, я, й:
нощ, живеят, сияние, сияещо, полюс, край, пипай.
Четливо писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
4
4
4
5
2
1
7
3
30

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
от 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ДИКТОВКА КЪМ РАБОТЕН ЛИСТ „ЗНАМ И МОГА“ №7
След раздела Какво научих в 3.клас?

ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ
Всяко дете има свое любимо занимание през лятната ваканция.
Йоана, Любка и Живко строят пясъчен замък на морския бряг и посещават аквапарк. Димитър кара сърф и скейтборд. Георги играе футбол. Ивка с братчето си пускат разноцветни хвърчила. Борис прави „жабки“ с камъчета по водната повърхност.
Може би още не сте открили своето любимо занимание. Събирайте билки! Изсушете
цветя! Посетете водопад, пещера или скална забележителност! Прочетете интересна
книга! Колко вълнуващо може да е лятото, когато имаш занимание!
И най-важното – водете си дневник за всичко интересно!
№
1
2
3
4
5
6
7

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИКТОВКАТА КЪМ ЗНАМ И МОГА №7
Правопис на неударените гласни:
ваканция, строят, замък, Йоана, Димитър, хвърчила, , камъчета, водопад, пещера.
Правопис на звучните съгласни в края на думата или пред беззвучни: скейтборд,
Любка, жабки, Ивка, Живко, всяко.
Правопис на т пред звучна в средата на думата, на с и в в началото или в средата
на думата пред звучен съгласен:
футбол, всичко.
Правопис на думи с групи съгласни:
забележителност, повърхност, пътешествията, братче.
Правопис на думи с представки:
изсушете.
Правопис на видовете изречения.
Четливо писане.
Максимален брой точки:

БРОЙ ТОЧКИ
9
6
2
4
1
5
3
30

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ В КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА
от 25 т. до 30 т.
От 20 т. до 25 т.
От 15 т. до 20 т.
От 10 т. до 15 т.
Под 15 т.
Съществени проОтличен
Много добър
Добър
Среден
пуски в знанията и
уменията
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Раздел Създаване на текстове

БРОЙ ТОЧКИ

0 – 10
11 – 15
16 – 20

ПОСТИЖЕНИЕ

Има съществени пропуски в усвояването на учебния материал.
Учебният материал е усвоен на добро ниво.
Постигнато е високо ниво на усвоените знания.

ВХОДНО НИВО
Ключ с верните отговори от теста за входно ниво:
1. В
2. Б
3. А
4. В
за верен отговор – 3 точки, за грешен – 0 точки
Критерии за оценка на писмената работа за входно ниво (5. задача):
Всеки отговор на поставен въпрос се оценява както следва:
− − 2 точки – няма правописни грешки, точни и ясни изречения
− − 1 точка – ако един от двата критерия не е изпълнен
− − 0 точки – нито един от критериите не е изпълнен

ИЗХОДНО НИВО
Ключ с верните отговори от теста за изходно ниво:
1. А
2. Б
3. А
4. А
Критерии за оценка на писмената работа за изходно ниво (5. задача):
Всеки отговор на поставен въпрос се оценява както следва:
− − 2 точки – няма правописни грешки, точни и ясни изречения
− − 1 точка – ако един от двата критерия не е изпълнен
− − 0 точки – нито един от критериите не е изпълнен
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ТЕСТ ЗА МЕЖДИННА ДИАГНОСТИКА

Прочети текста и след това реши задачите.
ЛЪВЪТ И ПРИЗНАТЕЛНАТА МИШКА, Езоп
Една мишка пробягала по тялото на един заспал лъв, но той се събудил, хванал я и
се приготвил да я налапа. А тя му се замолила да я пусне, като казвала, че ако я остави
жива, ще му се отплати. Той се засмял и я пуснал.
И случило се така, че скоро лъвът се спасил благодарение на признателността на
мишката. Заловили го ловци и го привързали с въже за едно дърво. Мишката го чула
да пъшка, дошла, прегризала въжето и го освободила, като прибавила:
– Ти тогава ми се присмя, че не очакваш да получиш от мен отплата. Сега разбери,
че и мишката е в състояние да се отблагодари.
Баснята показва, че в превратностите на съдбата и най-могъщите хора могат да се
нуждаят от помощта на по-слабите.
1. С каква линия е подчертан всеки въпрос? Със същата линия подчертай отговора в текста.
а) Защо лъвът поискал да изяде мишката?
б) Какво обещала мишката на лъва ?
в) Каква беда сполетяла лъва след време?
г) Как слабата мишка помогнала на лъва?
1.1. Огради буквата на реда, в който действията на героите са в правилния ред:
а) събудил се  пуснал я  засмял се
б) пробягала  замолила се  прегризала
в) хванал я  приготвил се  заспал
2. Зачертай излишното заглавие на епизод:
а) Беда б)Спасениетo в)Отплата г)Ловци
2.1. Напиши заглавието на изучено произведение с подобни герои или случка.

3. Напиши:
а) какво означава в текста думата отплата
б) синоним на глагола присмя се
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4. Свържи героя с качествата му.
мишка					признателен
						високомерен
лъв					страхлив
5. Срещу действието на героя напиши качеството му
Действие на героя

Качество на героя

Лъвът се присмива на мишката.
Мишката помага на лъва, изпаднал в беда.
6. Подчертай поуката в текста. Коя мъдрост е близка по смисъл до нея?
а) Няма по-сладко нещо от съня.
б) Доброто с добро се отплаща.
в) Понякога джудже помага на гигант.
7. Къде в текста авторът е използвал сравнение?
а) в началото б) в поуката
в) никъде
8. Какъв е текстът?
а) разказ		
б) басня		

в) приказка

9. Какво съдържа текстът?
а) описание
б) повествование
в) и двете
10. Оцени сам работата си. Нарисувай подходящо личице според това:
Хареса ли ти текстът?
Лесен или труден беше тестът?
Как се справи със задачите?

Оценка на учителя:
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