


 



 













Най-голямо впечатление  при 
представянето на любима книга  

направи романът в картинки 
   „ Дневникът на един дръндьо“.  
 

 
Целта беше постигната. Децата 
проявиха интерес и желание да 
намерят и прочетат тази книга.  
 
 
 



chitanka.info- Библиотека за ученика (по класове), 
Романи и повести за деца, Приказки 
Cheti.Me 
http://detstvoto.net/Нашето детство 
LiterNet 
http://www.booksbg.org/Електронна библиотека 

 Учениците получиха листчета с интернет ресурси, където биха 

могли да намерят детски произведения, които да прочетат. 

  Направиха практическо упражнение в компютърния кабинет. 

 

 

 Получиха задача да свалят откъс от книга, която им харесва,  

и да направят илюстрация с програмата Paint. 

 

http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL3dpa2kuY2hpdGFua2EuaW5mby8lRDAlOTElRDAlQjglRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjBfJUQwJUI3JUQwJUIwXyVEMSU4MyVEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMF58NzYzOTM5Lm1zZzI3MzY1NTMxI21zZzI3MzY1NTMx
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2NoaXRhbmthLmluZm8vYm9va3MvY2F0ZWdvcnkvcm9tYW5pLWktcG92ZXN0aS16YS1kZWNhXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2NoaXRhbmthLmluZm8vYm9va3MvY2F0ZWdvcnkvcm9tYW5pLWktcG92ZXN0aS16YS1kZWNhXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2NoaXRhbmthLmluZm8vYm9va3MvY2F0ZWdvcnkvcm9tYW5pLWktcG92ZXN0aS16YS1kZWNhXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2NoaXRhbmthLmluZm8vYm9va3MvY2F0ZWdvcnkvcm9tYW5pLWktcG92ZXN0aS16YS1kZWNhXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2NoaXRhbmthLmluZm8vYm9va3MvY2F0ZWdvcnkvcHJpa2F6a2lefDc2MzkzOS5tc2cyNzM2NTUzMSNtc2cyNzM2NTUzMQ==
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2NoZXRpLm1lL2tuaWdpXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2RldHN0dm90by5uZXQvaW5kZXgucGhwP2RvPWNhdCZhbXA7Y2F0ZWdvcnk9YmliXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2RldHN0dm90by5uZXQvaW5kZXgucGhwP2RvPWNhdCZhbXA7Y2F0ZWdvcnk9YmliXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2RldHN0dm90by5uZXQvaW5kZXgucGhwP2RvPWNhdCZhbXA7Y2F0ZWdvcnk9YmliXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL2xpdGVybmV0LmJnL2xpYnJhcnkvXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL3N0YXIwNS5uZXQvaW5mdXNpb25zL2Jvb2tsaWIvYm9vay5waHA/Y2F0X2lkPTEwXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL3N0YXIwNS5uZXQvaW5mdXNpb25zL2Jvb2tsaWIvYm9vay5waHA/Y2F0X2lkPTEwXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=
http://www.bg-mamma.com/url.php?u=aHR0cDovL3N0YXIwNS5uZXQvaW5mdXNpb25zL2Jvb2tsaWIvYm9vay5waHA/Y2F0X2lkPTEwXnw3NjM5MzkubXNnMjczNjU1MzEjbXNnMjczNjU1MzE=


Четене наобратно - учениците четат първо 
последната дума от изречението.  
 
Четене наобратно на буквите на думата - 
развива побуквения анализ и думите не могат да се 
прогнозират. 
 
Четене на думите нормално и наобратно през 
дума. Развива способността речевата система да 
работи в противопоставяне на  добре познати образи 
и на нови неочаквани комплекси. 
 
Четене на текст, в който буквите са наполовина 
скрити. 
 



Четене на текст или отделни изречения с 
пропуснати думи. Това упражнение развива 
способността едновременно с развитие на четивната 
техника да се прави и смислов анализ на текста. 

 

Четене на текст изписан с различни шрифтове, 
букви с различен размер и цвят. 

 

Търсене в текста на посочена дума възможно 
най-бързо. 

 

Четене с поставена задача: прочети текста като 
бебе, като подскачаш след всяка дума, като оперен 
певец, като принцеса и т. н. 



Четящият започва да чете от произволно избрана дума 
част от текста.  Следващият трябва да продължи. 
 
Грешната дума - В процеса на четене учителят произнася 
неправилно дума от текста, учениците поправят и я 
произнасят правилно. 
 
Четене с различен темп - учителят чете  със забързан 
темп. Учениците трябва да следят и да продължат, там 
където учителят каже тяхното име. 
 
Започни-спри - Детето поставя ръце на коленете си и 
започва да чете на глас текста при командата „започни". 
Когато е подадена команда „спри", четящият отделя 
главата от книгата, затваря очи за няколко секунди. При 
команда „започни" трябва да намери мястото в книгата, 
където е спрял, и да  продължи да  чете на глас.  
 



Спринт - Учениците  започват  да четат на глас 
едновременно определена част от текста. При  сигнала 
- "Стоп", децата показват  с пръст мястото, до което са 
стигнали. При изпълнение на това  упражнение младите 
читатели тренират своето внимание и концентрация.  

 

Водещият играта написва дълга дума. Играещите 
измислят колкото е възможно повече думи, започващи с 
буквите от думата в рамките на 1 минута. 

 

Кой знае повече думи - Водещият на играта казва 
буква. Участниците измислят за една минута, колкото е 
възможно повече думи, започващи с посочената буква. 

 

 



 Предположение на основата на предложени думи. 
Метод, който се използва  при запознаване с непознат 
художествен текст . Самостоятелно или в групи 
учениците съставят нов текст,  използвайки няколко 
думи, взети от произведението. 
 

 Предположение на основа на част от текст.  
Учениците слушат произведение, което чете учителят, и 
правят   предположения за какво става въпрос нататък в 
текста. Учителят дава време на учениците да се 
запознаят с текста на произведението  и да дадат нови 
предположения.  



 Насочено четене.  Метод, който подпомага учениците при 
самостоятелно четене, с помощта на въпроси на ниво 
разбиране. Четейки произведението на абзаци, учениците 
търсят отговори на поставените въпроси.  
 

 Мисловна карта на персонажите. Този метод помага на 
учениците да открият и напишат чертите на героя и 
графически да ги изобразят с цел сравняване и 
противопоставяне.  
 

 Дъска на въпросите Това е място, където учениците 
записват своите въпроси върху  прочетеното. 
 

 Мотивиране. Интересен, динамичен разказ се прочита от 
учителя до кулминацията. Книгата се затваря.  Учениците 
са нетърпеливи да разберат какво се случва нататък. 

 
 



1 строфа - назовава се темата с една 
дума/съществително/ 
2 строфа - описва се темата в две строфи/прилагателни/ 
3 строфа - описват се действия в рамките на 
темата/глаголи или деепричастия/ 
4 строфа - фраза от 4 думи, които показват отношение 
към темата. 
5 строфа - синоним на основната дума, на темата/дума-
резюме/, която показва лично отношение 





 



 





 Търси значението й, след което го записва и пояснява 
пред съучениците си. 

 Всеки ученик записва думи, чието значение не 
разбира, от книгата, която чете в момента или от 
изучавано литературно произведение. 

 Всяка намерена дума се залепва на табло,  озаглавено  

„ НЕПОЗНАТИТЕ ДУМИ“.   

ЦЕЛ: Обогатяване на активния речник на учениците 









Идеята възниква при прочит и анализ на 
българската народна песен“Боряна 
войвода“.  

Работата е индивидуална.  

Събират сведения от книги и интернет.  

Създават собствен продукт, който 
представят пред останалите от класа. 

 








