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1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА В ПЪРВИ КЛАС
1. 1. Структура на учебния комплект
по български език и литература за първи
клас на обучението, организирано
в чужбина

4

Комплектът по български език и литература за първи клас на обучението, организирано в чужбина по
втория модул от учебната програма, съдържа:
Помагало Буквар и читанка, на чиято основа се
осъществява обучението по четене през предбуквения
и буквения етап на ограмотяване и обучението по литература в следбуквения етап.
Тетрадка по писане, която е в помощ на обучението по писане през предбуквения и буквения етап на
ограмотяване.
Тетрадка по български език, чрез която се
осъществяват езиковото обучение и обучението за
формиране на умения за общуване и за създаване на
текст през следбуквения етап на ограмотяване.
Книга за учителя, която съдържа подробни методически насоки за организиране на обучението по български език и литература в първи клас.
Комплектът учебни помагала осигурява максимално допустимия от учебната програма часове за първи
и втори модул – 120 часа за цялата учебна година.
Тяхното разпределение по раздели в обучението е
следното:
Първи
Втори модул
модул Ограмотяване Български език;
Литература
Общуване и текст
17
85
14
4

По всеки от разделите е осигурен богат учебен материал. Учителят сам преценява как да го използва съобразно с равнището на владеене на българския език
на неговите ученици. Разбира се, отчита се и тяхната
готовност за ограмотяване. Поради специфичните особености на всеки конкретен клас не би могло да има еднозначни предписания за организацията на тези уроци.
При първокласници, които срещат трудности при
овладяване на четенето, не е задължително да се използва целият учебен материал от буквара. За всяка
буква са предложени по две страници, които са изпълнени с много и различни по характер задачи. Учителят
решава кои от тях да включи в своя урок, като се ръководи от темпа на работа на своите ученици.
Комплектът осигурява и другия вариант – за първокласници, които бързо напредват в ограмотяването. За тях
са предвидени допълнителни текстове за четене в рубриката „За любителите на четенето“ към читанката от втората
част на помагалото „Буквар и читанка“. В тетрадката по
български език пък е включена допълнителна тема за съчиняване на писмен текст по серия картини „В зоопарка“.
Учителят сам определя и продължителността на предбуквения етап – поради различията между първокласни-

ците по отношение на подготовката им за ограмотяване
на български език. В буквара са предложени две теми,
чрез които учениците да научат видовете изречения и
да се приучат да разграничават звуковете в дума. В тетрадката има две страници с всички елементи на ръкописните букви. Учителят решава колко да са уроците и как да
ги организира така, че да съответстват на възможностите
на учениците в класа. Препоръчително е да се проведат
два урока, като първият е по темата „Изречения и думи“ и
писането на елементите от първата страница на тетрадката, а вторият е по темата „Думи и звукове“ и включва
писането на елементите от втората страница на тетрадката. Ако първокласниците вече са усвоили умения за
разграничаване на видовете изречения и правят разлика
между звук и буква, методическата работа може да се
съсредоточи главно върху писането на елементите. Ако
учениците имат затруднения при писането на елементите,
учителят следва да им осигури допълнителни упражнения
както чрез работа в клас, така и чрез домашна работа.
Поради големия брой на очакваните резултати, регламентирани чрез учебната програма, и малкото количество на предвидените учебни часове се налага по-голяма
мобилност при организацията на методическата работа
за изучаване на конкретния звук и неговите букви.
С оглед на това в предложеното разпределение е
предвидено да има по два урока за буквите от първия
раздел – гласни и сонори, тъй като четивният материал
е ограничен като обем поради малкото изучени букви.
Препоръчително е за всяка от тези букви уроците да се
организират като уроци за четене и писане, като първият урок за съответната буква включва методическа
работа с лявата страница на буквара и лявата страница
на тетрадката по писане, а вторият урок е за четене на
учебния материал от дясната страница на буквара и за
писане в дясната страница на тетрадката по писане.
Такова редуване на дейностите четене и писане е
предвидено и при овладяването на останалите букви. С
нарастване на обема на четивния материал се увеличава
и броят на учебните часове – по три часа за буквите от
втория раздел – буквите на съгласните и буквите щ,
ю, ь. В същото време техническата страна на писането
е облекчена поради факта, че повечето от българските
букви съвпадат по форма с буквите от латинската азбука, с която си служат повечето от учениците в чужбина,
обучавайки се по образователната система, официална
за съответната държава. Ето защо учителят сам преценява как да организира тези три урока така, че да съчетае учебния материал, предложен на двете страници на
буквара и на двете страници в тетрадката. Препоръчително е в рамките на един урок да има и четене, и писане,
за да може чрез смяната на дейностите да се постигне
по-голяма ефективност на учебната работа.
С оглед на описаното се предлага следното разпределение на учебния материал по седмици през цялата
учебна година:

Седмица

№

1

2

Първа седмица

Втора седмица

Трета седмица

Четвърта седмица

Пета седмица

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Шеста седмица

Седма седмица

Осма седмица

Девета седмица

Десета седмица

Единадесета седмица

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Тема на урока
3
ПЪРВИ МОДУЛ
Учим и играем (Лични местоимения)
Моите приятели (той, тя, то)
Нашето здраве (Глаголът съм)
Нашата храна (Въпроси и отрицание с глагола съм)
Семейство (Род на съществителните имена)
Моят дом (Род на съществителните имена)
Животните край нас (Род на съществителните имена)
Нашите рисунки (Число на съществителните имена)
Нашето училище (Глаголите имам и нямам)
В зоопарка (Въпроси с думите ли и нали)
Дневен режим (Въпроси с думите кой, кога, къде)
Нашите дрехи (Въпроси с думите кой, коя, кое, кои)
Сезони (Въпроси с думите защо, как, какъв)
Рожден ден (Числителни имена от 1 до 2)
Детски празник (Числителни имена от 20 до 100)
Моята родина (Националности)
В магазина (Преговор на наученото)
ВТОРИ МОДУЛ
Какво знаем и можем в началото на първи клас?
Изречения и думи (В планината);
Елементи на ръкописни букви
Думи и звукове (Във фермата);
Елементи на ръкописни букви
Звук и буква А а
Звук и буква А а
Звук и буква М м
Звук и буква М м
Звук и буква Е е
Звук и буква Е е
Звук и буква Н н
Звук и буква Н н
Звук и буква О о
Звук и буква О о
Звук и буква И и
Звук и буква И и
Звук и буква Л л
Звук и буква Л л
Звук и буква Р р
Звук и буква Р р
Звук и буква У у
Звук и буква У у
Звук и буква Ъ ъ
Звук и буква Ъ ъ
Звук и буква Й й
Звук и буква Й й

Брой учебни
часове
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

Дванадесета седмица

Тринадесета седмица

Четиринадесета
седмица

6

Петнадесета седмица

Шестнадесета
седмица

Седемнадесета
седмица

Осемнадесета
седмица

Деветнадесета
седмица

Двадесета седмица

Двадесет и първа
седмица

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Буква Я я
Буква Я я
Гласни звукове
Звук и буква Т т
Звук и буква Т т
Звук и буква Т т
Звук и буква Д д
Звук и буква Д д
Звук и буква Д д
Звук и буква С с
Звук и буква С с

3

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
1
2
3
4
1

Звук и буква С с
Звук и буква З з
Звук и буква З з
Звук и буква З з
Звук и буква К к
Звук и буква К к
Звук и буква К к
Звук и буква Г г

1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
1

Звук и буква Г г
Звук и буква Г г
Звук и буква П п
Звук и буква П п

1
1
1
1

2
3
4
1

Звук и буква П п
Звук и буква Б б
Звук и буква Б б
Звук и буква Б б

1
1
1
1

2
3
4
1

Звук и буква Ф ф
Звук и буква Ф ф
Звук и буква Ф ф
Звук и буква В в

1
1
1
1

2
3
4
1
2
3
4
1

Звук и буква В в
Звук и буква В в
Звук и буква Ш ш
Звук и буква Ш ш
Звук и буква Ш ш
Звук и буква Ж ж
Звук и буква Ж ж
Звук и буква Ж ж

1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4

Звучни и беззвучни съгласни
Буквите на съгласните звукове
Звук и буква Ч ч

1
1
1

1
Двадесет и втора
седмица

Двадесет и трета
седмица

Двадесет и четвърта
седмица

Двадесет и пета
седмица

Двадесет и шеста
седмица

Двадесет и седма
седмица

Двадесет и осма
седмица

Двадесет и девета
седмица

Тридесета седмица

2
1

Звук и буква Ч ч

3

4
1

2
3
4
1

Звук и буква Ч ч
Звук и буква Х х
Звук и буква Х х
Звук и буква Х х

1
1
1
1

2
3
4
1

Звук и буква Ц ц
Звук и буква Ц ц
Звук и буква Ц ц
Буква Щ щ

1
1
1
1

2
3
4
1

Буква Щ щ
Буква Щ щ
Буква Ю ю
Буква Ю ю

1
1
1
1

2
3
4
1

Буква Ю ю
Буква ь
Буква ь
Писане на думи с ьо и йо

1
1
1
1

2
3
4
1

Всички букви зная, мога да чета
Правилно писане на изреченията
Устно и писмено общуване
Употреба на главни букви

1
1
1
1

2
3
4
1

Аз съм българче – Иван Вазов
Пренасяне на части от думи на нов ред
Учтивите думи при общуване
Гласните звукове и техните букви

1
1
1
1

2
3
4
1

В гнездото – Ангел Каралийчев
Текст и заглавие
Текст и заглавие
Съгласните звукове и техните букви

1
1
1
1

2
3
4
1
2
3
4

Двама другари – българска народна приказка
Чудното гнездо – съчинение по серия картини
Чудното гнездо – съчинение по серия картини
Употреба на Й или И в думите
Стихотворения – Леда Милева
Правилно писане на думи с йо и ьо
Какво знаем и можем в края на първи клас?

1
1
1
1
1
1
1
120
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2. ПРЕДБУКВЕН ЕТАП – МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
НА УРОЦИТЕ
КАКВО ЗНАЕМ И МОЖЕМ В НАЧАЛОТО НА ПЪРВИ КЛАС?
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• диагностика на готовността за ограмотяване;
• установяване на уменията на първокласниците за
употреба на граматически правилна реч.

8

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Този урок е с цел да се очертаят началните знания и
умения на първокласника, на миято основа ще се осъществява неговото ограмотяване.
Урокът се провежда чрез тест, който е предложен в
тетрадката по писане за първи клас.
Условията на задачите се четат от учителя, а първокласниците разглеждат картинките и означават със
знак онази, която е правилна.
Първите две задачи от теста са свързани с речниковия запас на детето в началото на първи клас от първокласника се очаква да разпознае коя от картинките е
за посочената дума. За първата задача думата чорапи се
свързва с картинката от отговор Б, а при втората задача за думата котка учениците трябва да отбележат като
правилна картинката от отговор А. Избрани са думи от
лексиката на ежедневието, за да може учениците да не се
затруднят при изпълнението на тези задачи.

Третата задача е свързана с разпознаването на
граматическия род при собствените имена. Тя изисква от първокласниците да определят кое от предложените имена е мъжко. Учителят чете условието на
задачата и когато се убеди, че учениците знаят какво
се очаква от тях, чете трите съществителни собствени
имена. Когато първокласниците вземат своето решение, съобщават го на учителя и той огражда съответната буква на реда. Предпоставка за изпълнението на
тази задача е семейната среда на учениците билингви.
Те биха се справили успешно, ако в своето обкръжение имат носители на българския език, при което ще
знаят имена на хора от България и могат да ги свържат с техния пол.
Четвъртата задача е също е за проверка на ориентацията в граматическия род на думите, но този път
се отнася за съществителни нарицателни имена. След
като прочете условието на задачата, учителят изчаква
първокласниците да си изговорят думите към трите
картинки и да пробват да ги свържат с думата една.
Това не е лека задача за деца, които не владеят добре
българския език, тъй като в много от езиците граматическият род не влияе съществено върху съгла-

суването на думите. В други езици тази категория
отсъства – пример за това е турският език, в който
прилагателните имена са неизменяема част на речта,
а съществителните имена имат само форми за число.
Дори ако в езика, който е първи за ученика, съществува категорията „граматически род“, това не помага
за усвояването на българския език поради различията
в думите. Например в немския език думата das Buch
(книга) е в среден род, думата der Apfel (ябълка) е в
мъжки род, докато в българския език и двете думи са в
женски род. Ето защо очакванията са, че при тази задача може да има грешни отговори, но това не трябва
да притеснява учителя, тъй като в предлаганата методическа система в този комплект е включено многообразие от задачи, чрез които билингвите натрупват
опит в правилното съгласуване на думите в българската им реч.
Петата задача проверява уменията на децата
билингви да разграничават значението „множествено
число“. В трите предложени детски рисунки има само
една, в която има множество предмети – къщите в отговор Б. Добре е, при възможност, учениците да изкажат
на глас думите, означени чрез рисунките, за да се убеди учителят, че те ги изговарят правилно в съответното число. Ако учителят прецени, задачата може да се
разшири и с изискването за преобразуването на трите

думи по число. Например: Изговорете думата към първата картинка (риба); Изкажете тази дума за „много“
(риби); Изговорете изобразеното на втората картинка
(къщи); А как ще кажем за „една“? (къща); Коя е думата за третата картинка? (лодка); А ако те са много?
(лодки). По този начин учителят ще има по-ясна представа за възможностите на отделните ученици от класа
да преобразуват думите по число.
Шестата задача е свързана с проверка на уменията на учениците да се ориентират в последователността
на история, представена чрез серия от три картини от
първокласниците се очаква да означат с цифрата 1 първата илюстрация (момчето надува балона); с цифрата
2 – третата илюстрация (момчето е надуло балона); с
цифрата 3 – втората илюстрация (балонът се е спукал).
Ако условията позволяват, добре е децата да направят
опит да изкажат по едно кратко изречение към всяка от
частите на този текст.
Седмата задача дава информация за българските
букви, които първокласниците са научили, преди да
постъпят в първи клас на българското училище. В случая няма значение какви букви ще напишат – печатни
или ръкописни, главни или малки. Важното е да напишат всички букви, които знаят, и по начина, по който могат. Това ориентира учителя в готовността им за
ограмотяване на български език.

ИЗРЕЧЕНИЯ И ДУМИ (В ПЛАНИНАТА)
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• Развиване на умения за изграждане на изречения
съобразно с българския словоред;
• Разграничаване на съобщително от въпросително
изречение.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици (дума, изречение,
текст);
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението;
• Ученикът свързва правилно думите в изречението;
• Ученикът разпознава препинателните знаци за
край на изречение – точка и въпросителен.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът се изгражда върху основата на комуникативна ситуация, представяща различни актове на речево общуване между деца, които са на екскурзия в
планината.
Въвеждането към темата може да стане чрез две
гатанки от Панчо Панчев (Дядо Пънч). Учителят чете
гатанките и ги обсъжда с първокласниците:
Планината сякаш ни зове:
– Тръгвайте към мойте върхове!
Ще прекарате почивка сладка
не в хотелста стая, а в п......! (палатка).

Къде са децата от картинката в буквара? (в планината); Какво има наоколо (дървета и река); Ще отгатнете ли и тази гатанка?
Сух да прекосиш реката
е задача проста.
Не нагазвай във водата,
а мини по м….! (моста).
Има ли мост над реката? (да); Отговорете по-пълно (Над моста има река); Колко са децата на моста?
(две); Изкажете пълен отговор (На моста има две
деца.); Измислете им български имена (например Руми
и Бойко). Какво държи Кирил в ръцете си? (лодка);
Дайте пълен отговор (Бойко държи в ръцете си лодка); Защо? (Той иска да я пуска в реката); Какво го
пита Руми според вас? (какво прави); Изкажете въпроса вместо нея (Какво правиш?); А какво отговаря той?
(Пускам лодка в реката); Това, което казахте вие, се
нарича изречение.
Има ли други деца край реката? Погледнете горе
на картинката (едно момиче и едно момче); Изкажете
с цяло изречение (Край реката има момиче и момче.); Какво правят те? (Те ходят по камъните.); Защо?
Къде искат да отидат? (на другия бряг → Искат да
отидат на другия бряг.); Измислете им български
имена (например: Калоян и Лили); Какво пита момчето? Изкажете го с неговите думи (например: Искаш
ли да ти помогна?); А какво отговаря Лили на този
въпрос? (Искам да ми помогнеш.); Изречението с въпрос се нарича въпросително изречение. Изречението
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отговор се нарича съобщително изречение, защото с
него съобщаваме нещо.
Разгледайте цялата илюстрация и открийте в нея
две момчета, които разговарят. Поставете пръстче на
тази част от картината. Измислете имена на двете момчета (например: Янко и Иво); Погледнете моделите на
изреченията, с които си говорят Янко и Иво. Досещате

ли се кой е моделът за въпросително изречение? (първото изречение е въпросително); Какъв е знакът след
него? (питанка); Той се нарича въпросителен знак. А
какъв знак има в края на другото изречение? (точка).
Това означава, че изречението е съобщително. Кой ще
повтори с какъв знак завършват въпросителните изречения? (Въпросителните изречения завършват с въпросителен знак); А какво се пише в края на съобщително изречение? (В края на съобщителното изречение се
пише точка).
Какво държи Янко в ръцете си? (топка); Какво
иска той? (да ритат топка); Изкажете въпросителното изречение на Янко (Искаш ли да ритаме топка?);
Какво прави Иво? (Иво е легнал и иска да спи); Какво
отговаря той? (Не искам да ритаме топка.); Какъв
вид е това изречение? (въпросително изречение).
Измислете имена на децата, които се хранят (например: Георги и Мими); Кой от тях задава въпрос? (Георги); Изкажете неговите думи (Искаш ли сок?); Какво е
това? (въпросително изречение); Какъв е знакът след
него? (въпросителен знак); Какво отговаря според вас
Мими? (Искам сок.); Какво е това изречение? (съобщително); Какъв знак се пише в края? (точка).
Разгледайте всички модели на изречения. Какво
имат те в началото? (една чертичка нагоре); Тази чертичка означава, че когато пишем изречение, винаги започваме с главна буква.
Какво прави джуджето? (бере цветя); Изкажете го
с цяло изречение (Джуджето бере цветя.); Погледнете модела под картинката. Колко чертички има в
него? (три); Хайде да изговорим отново това изречение, като го разделяме на части (Джуджето / бере /
цветя.); Колко са частите в изречението? (три); Тези
части се наричат думи. Изречението се състои от думи.
Колко думи има в това изречение? (В това изречение
има три думи).

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЪКОПИСНИТЕ БУКВИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усвояване на формата на основните елементи на
буквите;
• развиване на графичните навици.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Елементите на ръкописните букви на кирилица се
съдържат и в ръкописните букви на латиница. Първокласниците в българското училище посещават и
друго училище, където се ограмотяват на официалния
език на страната, в която живеят, така че може да се
приеме, че те имат натрупан опит в писането на тези
елементи.
Ето защо в разпределението е предвидено писането
на тези елементи да не е в самостоятелен урок по писане, а да се включи в темите от буквара. По преценка
на учителя обаче писането на елементите може да е в
самостоятелен урок, ако се налага да се задълбочи работата в тази посока.

Методическата работа за писане на всеки от елементите се изгражда като преход от декоративно рисуване към писане, от едри движения при изобразяване на елемента към фини движения при писането му в
графичната мрежа.
За целта всеки от елементите е на два реда. На първия ред е рисунка на предмет, част от който наподобява
съответния елемент.
Първият елемент е уподобен по форма на сламка за
пиене на сок. Вторият елемент наподобява дръжка на
листо. Третият елемент прилича на дръжка на чадър.
Четвъртият елемент е с формата на змия, извита по същия начин. Петият елемент е с образа на великденско
яйце. Шестият прилича на дръжката на чаша, обърната в
двете посоки, за да може да се напишат и двата варианта
на този елемент. По същия начин е обърната и иглата с
конеца, който се е извил така, че да очертава формата
на следващия елемент в двата му варианта. Последните
елементи са свързани с образа на крилата на пчела.
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С тази постановка на графичната задача се постигат
следните цели:
– изграждане на асоциативни връзки между елемента и съответния предмет;
– постепенно преминаване от декоративно рисуване към писане в графична мрежа;
– занимателен характер на учебните задачи.
Писането по принцип е трудна, уморителна и
понякога досадна дейност за ученика. Ето защо се
налага често да се правят почивки, за да се отмори
пишещата ръка. В този случай учителят би могъл да
разнообрази писмената дейност на учениците, като
по време на кратките почивки ги забавлява с гатанки, свързани с изобразените в тетрадката предмети.
Например:
– за чаша може да се използва следната гатанка от
Панчо Панчев:
Палачинка се яде в чиния,
в купичка яде се каша,
а пък млякото го пием ние
във какво? Във
ч_ _ _!

– за пчела е подходяща следната гатанка от Катерина Кирянова:
Сто ливади ще ошета
с неуморните крачета.
От цвят на цвят прелита
вкуса им да опита.
Восъчни килийки прави
в кошерите здрави.
В тях приготвя, братко,
нещо много сладко.
Тя прилича на осата.
Отгатнахте ли я?
ПЧЕЛАТА
Ако прецени, учителят би могъл да възложи на
някои от учениците си домашна работа за писане на
някои от тези елементи на тетрадки с тесни и широки
редове. Това би било от полза не само за писането на
български език, а за разработването на пишещата ръка
като цяло.

ДУМИ И ЗВУКОВЕ (ВЪВ ФЕРМАТА)
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• Развиване на умения за звуков анализ на думи;
• Разграничаване на гласни и съгласни звукове.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разбира лексикалното значение на думата;
• Ученикът открива звуковете в състава на думата;
• Ученикът разграничава сричките в думата.
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът започва с обсъждане на илюстрацията в
буквара. Например: Къде са децата? (във фермата →
Децата са във фермата.); Какво правят там? (Децата
хранят животните и им дават вода.); А знаете ли кои са
животните? (да); Да проверим с гатанки от Дядо Пънч:
Търкулнат ли кълбо към нея,
или пък топка, тя беснее.
А инак се протяга кротка
и мърка бабината
к_ _ _ _ !
Що е то? (котка)
То всичко с апетит огромен хрупа,
събира жълъди, трева пасе.
И на гърба си килограми трупа –
заобленото розово
п_ _ _ _ !
Що е то? (прасе)

Основната част от урока е за звуков анализ на думите, свързани с илюстрацията. Добре е учителят да
е осигурил за своите първокласници по няколко бели,
червени и сини квадратчета, за да могат те да моделират чрез тях звуковия състав на думите.
Ходът на методическата работа може да бъде следният: За кое животно искате да разкажете? (например:
за кучето); Какво прави то? (лае); Изкажете това с
изречение (Кучето лае.); Колко думи има в това изречение? (две); Кои са те? (кучето / лае); Изговорете
думата куче, като последователно удължавате нейните
части (ккк-ууу-ччч-еее); Хайде сега отново, но свивайте пръстче за всяка част от думата; Колко пръстчета
свихте? (четири); Значи думата куче има четири части.
Тези части на думите се наричат звукове.
Ние още не можем да пишем българските букви и
затова ще редим частите на думата с бели квадратчета;
Хайде да подредим бели квадратчета за думата котка;
Изговорете удължено звуковете в нея и едновременно
с това за всеки от тях поставяйте бяло квадратче, за да
ги преброим (ккк-ооо-ттт-ккк-ааа); Колко квадратчета подредихте? (пет); Значи колко са звука има в
думата котка? (В думата котка има пет звука.); Съставете изречение с думата котка (например: Котката
бяга бързо.); Колко са думите в изречението? (три) Какъв вид е то? (съобщително изречение).
По този начин се проследява звуковият състав на
всички останали думи (кон, магаре, прасе, коза). Очакването е, че след толкова много опити първокласниците постепенно ще се почувстват по-уверени, когато
разделят дума на съставящите я звукове.
Следващата част от урока е за разделянето на думата на срички. Най-популярният способ за това е децата
да поставят юмруче под брадичката си, да изговарят
бавно думата и да определят колко пъти брадичката се
удря в юмручето. По този начин те изговарят всички
думи, на които са направили звуков анализ. Учителят
ги насочва чрез следните въпроси: Колко пъти брадичката ще се удари в юмручето, като изговаряте думат
кон? (един път); Значи тази дума е от една сричка;
Изговорете бавно думата коза и пребройте сричките в
нея? (две); Колко срички има в думата прасе? (две), а
в думата магаре (три); А в думата куче (две срички);
А в думата котка? (две срички). Когато сричковият
анализ на тези думи приключи, учителят насочва вниманието на първокласниците към трите модела с бели
квадратчета в горния край на страницата от учениците се очаква да определят на кои думи са тези модели.
Указанията към тях може да са следните:
Пребройте квадратчетата в първия модел. Колко са?
(четири); Кои от думите имат по четири звука – куче,
котка или коза? (куче и коза); Изговорете ги отново,
за да определите сричките в тях (ку-че; ко-за); По колко срички имат двете думи? (по две); Колко срички са
отбелязани в първия модел? (две); Значи този модел е
и за двете думи – куче и котка.
Колко са квадратчетата във втория модел? (пет);

Кои от думите имат по пет звука – котка, кон или прасе? (котка и прасе); Изговорете думата котка и определете колко са сричките в нея (две); Коя е първата
сричка в думата котка? (кот); Колко са звуковете в
сричката (ккк-ооо-ттт – три звука); Колко квадратчета има в първата сричка на модела? (три); Коя е втората сричка в думата котка? (ка); Колко са звуковете
в сричката? (ккк-ааа – два звука); Толкова ли са квадратчетата във втората сричка на модела? (да); Значи
можем да свържем думата котка с този модел; Да проверим дали можем да отнесем към него и думата прасе;
Коя е първата сричка? (пра); Колко са звуковете в нея?
(ппп-ррр-ааа – 3 звука); Изговорете втората сричка
(ссс-еее); Колко са звуковете в нея? (два); Сравнете
с модела; Съвпадат ли? (да); Значи този модел е и за
думата прасе. Свържете и тази картинка с модела.
За коя дума е последният модел – за кон или за магаре? (за кон); Защо? (защото думата кон е една сричка
с три звука).
Последната част от урока е за видовете звукове.
Първокласниците имат пред себе си шестте бели квадратчета, които са отделили за звуковете в думата магаре. Сега следва да определят техния вид. За целта те
си припомнят песента за гласните и проследяват кои от

тези гласни се чуват в думата магаре. Например: Изговорете удължено думата (ммм-ааа-ггг-ааа-ррр-еее);
Коя от гласните откривате в нея? (а); На кое място е
тя в думата магаре? (на второ и на четвърто); Заменете второто и четвъртото бяла квадратче в модела на
думата с червени квадратчета; Кой друг гласен откривате в думата? (е); На кое място е той? (на последно
място); Заменете последното бяло квадратче с червено; Ние ще означаваме гласните звукове с червени
квадратчета. Колко бели квадратчета останаха? (три);
Кои са техните звукове? (ммм; ггг; ррр). Тези звукове
са съгласни и ще ги отбелязваме със сини квадратчета;
Направете това в своя модел и го сравнете с модела в
буквара; Правилно ли сте подредили вашите квадратчета?
По същия начин се работи и с другите две думи:
отделят се звуковете в тях, определя се техният брой;
посочва се кои са гласните и на техните места се поставят червени квадратчета. За всички останали звукове
квадратчетата са сини.
Урокът може да приключи със задача да се оцветят в буквара квадратчетата в моделите на думите куче,
котка и кон.
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3. БУКВЕН ЕТАП
3.1. Методически разработки на уроците по четене през буквения етап
ЗВУК И БУКВА А а – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• отделяне на звук [а] в състава на думи;
• разпознаване на печатните букви на звука – главната (А) и малката (а);
• ориентиране в комуникативни ситуации, близки
до детското ежедневие.

14

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът открива звуковете в състава на думата;
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът разграничава звук от буква.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането към темата може да е чрез стихотворението „Акула“ на Тома Бинчев:
Акулата дочула
от някого – това,
че името Акула
започва с буква „А“.
Дали ще се намръщи,
щом чуе и това,
че името Ӝ също
завършва с буква „А“?
Не знам. Как бързо плува
сред океана стар…
Чух – днес ще си купува
акулата буквар!
След като учителят прочете стихотворението, задава на учениците въпросите: Какво е акула? (голяма и
хищна риба); Кой пръв ще открие в своя телефон снимка на акула?; Вярно ли е, че думата акула започва с А?
(да); А с коя буква завършва според стихотворението?
(а)?; Вярно ли е това? (да); Защо според вас акулата е
решила да си купи буквар? (за да научи буквите); А
коя е първата буква в българската азбука? (а); Днес
ще изучаваме тази буква. Погледнете в буквара как
децата са изобразили тази буква; Коя буква показват
те – главната или малката? (това е главната печатна
буква А); Колко са децата на снимката? (три); Значи
от колко елемента се състои главната печатна буква А?
(от три елемента); Кои трима от вас желаят да построят по същия начин тази буква?
Следващата задача е за буквен анализ на думи,
съдържащи изучавания звук и буква. Всяка от трите
предложени думи се анализира по следния начин:
Какво е изобразено на картинката? (ананас); Какво е то? (плод); На колко места в модела е написана

буква а? (на три места); Дали е вярно това? Нека
да проверим, като изговорим думата чрез интониране, тоест като удължаваме всеки звук. Хайде заедно:
ааа-ннн-ааа-ннн-ааа-ссс?; Изговорете сами тази дума
и за всеки звук свивайте пръстче от ръката си. Колко
пръстчета свихте? (6); Значи тази дума се състои от
шест звука, които пишем с шест букви. Кой е вторият
звук? [н]; Кой е четвъртият звук [н]; А кой е последният звук? [с]; Когато научим буквите на тези звукове,
ще можем сами да напишем цялата дума.
По същия начин се процедира и за думите папагал
и барабан.
Следващата задача е за свързване на картинки със
съответния им буквен модел. Учителят подпомага изпълнението Ӝ чрез насочващи въпроси, като: Какво
има на първата картинка? (чаша); Изговаряйте един
след друг звуковете в тази дума и свивайте пръстче
за всеки от тях (ччч-ааа-шшш-ааа); Колко пръстчета
свихте? (четири); Кой от моделите е с четири квадратчета? (вторият модел); Свържете с него картинката
с чаша; На коя картинка е изобразен шал? Посочете
я с пръстче; Изговорете удължено звуковете в тази
дума (шшш-ааа-ллл); Колко са те? (три); Свържете

картинката на шала с модела, в който има три букви;
Изговорете удължено и звуковете в думите банан и
крава. Колко пръстчета свихте и за двете думи? (и двете думи имат по пет звука); Тогава хайде да решим
кой от двата петбуквени модела е за думата банан. Изговорете звуковете в нея (ббб-ааа-ннн-ааа-ннн); На
кое място чуваме звук [а]? (на второ и на четвърто);
Тогава кой е нейният модел (третият); Свържете го
с картинката; Да проверим дали четвъртият модел е за
думата крава. Изговорете поотделно звуковете в нея
и определете къде в тази дума има а (на трето и на
пето място). Така ли е отбелязано в модела? (да);
Значи четвъртият модел е за думата крава и трябва да
свържем синята точка при картинката на крава с червената точка при четвъртия модел.
Разбира се, при изпълнението на тези две задачи
се дава възможност на първокласниците да добавят в
моделите някои от буквите, ако ги знаят и могат да ги
пишат.
Четивният материал, предложен в буквара, обхваща следните три дейности:
– Първата е към илюстрацията „Деца играят на лекари“. Учениците разглеждат илюстрацията и се опитват да обяснят комуникативната ситуация чрез следните подпомагащи въпроси на учителя: Какво правят двете деца на картинката (играят си); Кое от тях е с дрехи
на лекар? (момичето); Какво прави то? (проверява с
лъжица дали гърлото на момчето е болно); Какво изговаря момчето, когато е с отворена уста? (Ааа!); Кой
влиза в стаята? (бащата); Изненадан ли е той? (да,
той е изненадан от играта на децата); С коя дума
изказва той своята изненада? (А!).
Добре е учениците да направят импровизирана драматизация на ситуацията, като разпределят ролите си
и освен репликите от буквара да използват и диалог от
типа:

Момичето: Отвори си устата широко, за да видя
дали гърлото ти е болно! Кажи „Ааа!“
Момчето: Ааа! Така добре ли е?
Момичето: Не, трябва още по-широко да отвориш
устата и по-дълго да казваш „Ааа“!
Бащата: А! Какво правите вие? Кой измисли тази
игра?
– Втората дейност е свързана с илюстрацията на
пеещата птичка. Целта е първокласниците да открият
друг пример за употреба на звука [а] – при пеене на
песен в случаи, когато не знаем нейния текст. На децата се предлага да изпеят като пойната птичка любима
песен, но не с думи, а със удължено припяване със звук
[а] (както е посочено на илюстрацията).
– Третата дейност е за употреба на възклицанията А! и Ааа! в различни ситуации от ежедневието ни.
Най-често възклицанието А! се използва, за да се изрази изненада. Ето защо въпросът към първата снимка
може да бъде: Каква изненада е приготвила майката за
своята дъщеря? (подарък); Според вас какво Ӝ казва?
(Имам изненада за теб! Заповядай този подарък!); С
коя дума момичето изказва своята изненада? (А!); Какво още е казало то според вас? (например: За мен ли
е този подарък? Не очаквах! Много ти благодаря!).
По подобен начин първокласниците измислят история и към втората снимка: Какво правят момичетата?
(например: на електронна игра?; От какво е учудено
едното момиче (например: от появата на нов герой
в играта); Как изразява то своето учудване? С коя
дума? (А!). Третата снимка пък илюстрира плач. Въпросите към нея може да са: Защо според вас плаче бебето? (защото е паднало, защото е гладно, защото
нещо го боли и т.н.); Какво изговаря то, когато плаче?
(Ааа!); Как го успокоява майка му? (като го целува и
му говори нежно).

ЗВУК И БУКВА А а – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• определяне мястото на звук [а] в състава на думи;
• разграничаване на буква, дума и изречение;
• четене чрез узнаване на думи и изречения с пропуснати букви.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът различава дума от изречение;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането в темата може да е чрез играта „Открий думи със звук [а]“ в следната скоропоговорка от
Богомил Бояджиев:
Анка агънцата гали,
агънцата са заспали.
Анка агънца заспали,
нежно със ръчички гали.

Учителят чете бавно текста, а децата пляскат с ръце,
щом чуят дума с звук [а].
Първата задача от буквара е за звуково-буквен анализ. Използвана е занимателна форма – три кръстословици с двойки думи, съдържащи буква А. Думите са
подсказани чрез илюстративен материал. Първокласниците изговарят думите в хоризонталата и във вертикалата и коментират общата им буква.
Методическата работа за изпълнението на тази задача може да се осъществи по следния начин:
1. Изговорете думата круша, като последователно
удължавате всеки звук в нея и свивайте пръстче за всеки звук (ккк-ррр-ууу-шшш-ааа); Има ли в тази дума
звук [а]? (да); На кое място е той в думата? (последен
звук в думата); С коя буква е означен този звук в кръстословицата? Главна или малка? (с малката печатна
буква а); Коя е другата дума в кръстословицата? (например: зайче); Да проверим дали е така. С колко звука
е думата зайче? Изговорете ги (ззз-ааа-ййй-ччч-еее –
5 звука); А колко са квадратчетата в модела? (четири);
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Тогава да проверим думата заек. Колко са звуковете в
нея? (ззз-ааа-еее-ккк – четири звука); Да решим коя
дума е написана в модела – зайче или заек? (заек); На
кое място е звук [а] в тази дума? (на второ място);
Коя е тяхната обща буква? (а).
2. С коя дума се засича думата балон? (например:
коте); Кой е последният звук в думата коте? [е]); А с
кой звук трябва да завършва думата в кръстословицата? (с [а]); Тогава с коя дума да назовем нарисуваното
– коте или котка? (котка); Защо? С кой звук завършва думата котка? (с [а]); Ще ни стигнат ли квадратчетата в кръстословицата за тази дума? Да проверим колко са звуковете в думата котка (ккк-ооо-ттт-ккк-ааа
– пет звука); А колко са квадратчетата? (пет); Тогава
коя от двете думи се крие в кръстословицата? (котка);
Защо? (защото се пише с пет букви и завършва с а).
3. Какво е нарисувано към третата кръстословица
(чушка и часовник); Коя е общата им буква? (а); На
кое място е тя в думата чушка? (на последно място);
А в думата часовник? (на второ място); Кои са другите звукове в думата чушка? (ччч-ууу-шшш-ккк-ааа);
Колко са те? (пет).
Следващата задача показва ролята на буква а като
съюз, тоест като дума, която свързва две прости изречения в едно сложно. В случая е важно децата да за-

помнят, че когато думата а свързва две изречения, пред
нея се пише запетая.
Методическата работа е добре да протече по следния начин: Какво е изобразено на картинката? (пате и
жаба); Къде са те? (в едно езеро); Какво прави патето? (плува); Какво прави жабата? (скача); С помощта
на модела изкажете какво правят патето и жабата (Патето плува, а жабата скача.); С каква буква пишем
първата дума във всяко изречение? (с главна буква);
Какъв знак поставяме в края на изречение, с което съобщаваме нещо? (точка); От колко части се състои
това изречение? (от две части); За кое животно се говори в първата част на това изречение? (за патето);
А за кое животно се отнася втората част на това изречение? (за жабата). С коя дума са свързани двете
части на изречението? (а); Какво е написано пред нея?
(запетая).
Последната задача в буквара е за узнаване на думи
и изречения с тях.
Първокласниците се опитат да познаят думите, написани на първия ред, чрез насочващи въпроси, като:
Как се казва според вас момичето? (Ана); А как е името
на момчето? Асен, Алекс или Ангел? Кое от тези имена
е с четири букви? (Асен); Според вас коя е жената на
следващата картинка? Мама или учителката? (мама);
Защо? С колко букви е думата мама? (с четири); На
кое място в нея има буква а? (на второ и на последно); Кое е цветето на следващата картинка? (лале); Да
проверим колко са звуковете в думата лале (ллл-аааллл-еее); На кое място е звук [а]? (на второ); Това ли
е думата в модела? (да); А кое е цветето в последната
дума на този ред? (роза); По какво познахте? (по картинката и по модела, който е с четири квадратчета, а в последното е буква а, защото думата роза
завършва със звук [а]).
Следващата част от задачата е тези пет думи да се
разпознаят в изречения. Новата дума и в двете предложени изречения е има. Нейният модел е с три квадратчета с буква а в последното. За тази дума първокласниците могат да се досетят и сами в контекста на изречението с вече познатите думи и илюстрациите към това
изречение. Учителят може да им помогне чрез следните
въпроси към втория ред от задачата: Кой е нарисуван
към първото изречение на втория ред? (Ана); Какво
има тя? (лале); Прочетете изречението (Ана има лале);
А кой е на картинката към второто изречение на този
ред? (Асен); Какво има той? (роза); Кое е изречението?
(Асен има роза).
По подобен начин се действа и при узнаването на
изречението на последния ред: Кои са на картинката? (мама, Ана и Асен); Какво подарява Ана на мама?
(лале); А какво подарява Асен на мама? (роза); Какво
има мама? (Мама има лале и роза).

ЗВУК И БУКВА М м – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• разграничаване на главната и малката печатна
буква М м;
• откриване на звук [м] в състава на думи;
• четене на срички с изучените букви;
• ориентиране в целите на общуване в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът открива звуковете в състава на думата;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Подходящо за въвеждане към темата е откъс от стихотворението „Три букви“ на Леда Милева:
С „М“ започва думичката „мама“.
Мама значи приказка любима,
нежни грижи, обич най-голяма,
топъл дом и в най-студена зима.
По повод на стихотворението може да се предложи на децата да изговорят други думи, които започват
с буква м (мъж, мишка, мост, мода, масло, метър,
мравка и др.).
Обсъждането на графичния образ на печатните букви на звук [м] е добре да се свърже с „живата буква М“,
направена от учениците от българско неделно училище
в Германия. Беседата може да е по въпросите: Коя буква представят децата? (печатната буква М). Какви са
цветовете на техните блузи? (бяло, зелено и червено);
Досещате ли се защо са с тези цветове? (защото това
са цветовете на българското знаме).
На първокласниците е добре да се предложи сами
да направят тази буква. За целта децата застават по
двойки и с едната ръка се хващат един за друг, при което се получава образ, наподобяващ буква М (буква М
се пише с една чертичка и с още една чертичка, която се хваща за другата с ръчичка).
Осъществява се наблюдение и върху вокалните
характеристика на изучавания звук. Припомняйки си
песента за гласните, учениците преценяват, че буква М
не е сред тях, тоест тя е съгласен. До това заключение
могат да достигнат първокласниците, ако изговарят
чрез интониране звук [м] – ммм, за да установят, че при
изговора устните са затворени, за разлика от широкия
отвор на устните при учленяване на гласните.
Задачата за звуково-буквен анализ на предложените в буквара думи (маса, замък, морков) може да се
изпълни по начина, описан в предходния урок. По преценка на учителя този анализ би могъл да се проведе и
в следния вариант:
Разгледайте трите картинки, които са една под
друга. Кое от нарисуваното имаме и в нашата класна
стая? (маса); Кое от трите неща е за ядене? (морков);
Кое наричаме замък? На какво ви прилича? (огромна
стара къща от камъни, в която са живели крале и
царе, прилича на дворец); Коя от трите думи е с шест

букви? (морков); Изговорете думата с модел от четири
квадратчета (маса); С колко букви се пише думата замък? (пет); Кои са звуковете в думата морков? Колко
са? (ммм-ооо-ррр-ккк-ооо-ввв – 6 звука, които се пишат с 6 букви); Кои от тези думи започват с буква М?
(маса, морков); В коя от думите буква М е в средата?
(замък); На кое място е тя в думата? Изговорете удължено звуковете (ззз-ааа-ммм-ъъъ-ккк – в средата, на
трето място в думата); Изговорете по срички трите
думи (ма-са, за-мък, мор-ков); В коя от тях има сричка
ма? (маса).
В горната част на страницата е задача за свързване
на картинка с модел. При тази задача учителят би могъл да подпомогне първокласниците по следния начин:
Назовете с думи нарисуваното на картинките (мечка,
салам, лампа, домат); Изговорете всички тези думи
чрез удължаване на звуковете им и свивайте пръстче за
всеки звук; Колко пръстчета свихте при думите? (при
всички тях свитите пръстчета са пет, тоест всички тези думи имат по пет звука); Моделът също има
пет квадратчета. Тогава коя от думите да свържем с
него? Изговорете ги отново и определете в коя от тях
звук [м] е в края? (салам); Кой звук е в началото на
думата салам? ([с]); Какъв е той – гласен или съгласен? (съгласен); Оцветете неговото квадратче в модела
със синьо; Кой е третият звук в думата салам? ([л]); С
какъв цвят да го оцветим? (със син); Защо? (защото е
съгласен); На кое място е звук [м] в думата мечка? (в

17

18

началото на думата); А в думата лампа? (в средата,
по-точно на трето място); А в думата домат? (пак
на трето място).
В буквара е предложена игра, чрез която децата
четат срички с двете изучени букви. Препоръчително
е най-напред учениците да оцветят полетата, които са
със затворената сричка (ам), тъй като тя е по-лесна за
четене – изговаря се удължено първата буква – ааа, и
към нея се добавя втората – аааммм). При оцветяването на полетата с отворената сричка (ма) е добре първокласниците да я изговарят на глас всеки път, когато я
откроят. Целта е те да я запомнят като зрителен образ,
който да свързват с експлозивното изговаряне на двете
букви в сричката (като единно цяло).
Следващата задача в буквара е за узнаване на изречение с опора на снимка и модели на думи с изучените букви. Преди да се съсредоточат върху написаното
в модела на изречението, първокласниците трябва да
обсъдят изобразеното на снимката чрез въпроси като:
Кои са на снимката? (майка и дъщеря); Как се казва
момичето? Предложете име, което започва с буквата
М и е с четири букви (Мими, Мина, Мони и др.); Кое
от тях завършва с А? (Мина); Къде са мама и Мина?
(в магазина); Изкажете го с пълен отговор като изречение (Мама и Мина са в магазина). Проверете дали
сте съставили правилно изречението, като го сравните
с написаното под снимката.
По преценка на учителя задачата може да се дораз-

вие като речева задача, като се даде възможност на
учениците да направят свои коментари по темата „В
магазина“ от следния тип: Вие ходите ли в магазина с
родителите си?; Питат ли ви те какво искате да купите
заедно?; Какви са вашите желания?; Знаете ли колко
струват вашите любими лакомства?; Можете ли и сами
да пазарувате? и т.н от една страна, целта е да се обогатява речникът на децата билингви, а от друга страна,
да се развиват техните умения да изграждат изречения
по възприетия словоред в българския език.
Последната задача в буквара е с комуникативен
характер. Чрез нея първокласниците се упражняват
да изговарят удължено звука [м] като междуметие и
осъзнават неговата функция в конкретни ситуации.
Коментарът може да бъде следният: Какво прави детето от първата снимка? (мирише цвете); Харесва ли
му това? Как изглежда детето? (щастливо и доволно);
С коя дума изразява то своето удоволствие? (с Ммм!);
Какво прави момичето от втората снимка? (яде диня);
Как се чувства то? Обича ли диня? (да, то се чувства
много добре, защото обича диня); С коя дума момичето показва, че му е много вкусно? (с Ммм!); Какво
правят децата от третата снимка? (ядат лимони); Защо
момичето се мръщи? (защото лимонът е кисел); Как
изказва то своето чувство? (с Ммм!); А кой е вашият
любим сладкиш? Какво казвате, когато го ядете и му се
наслаждавате? (Ммм!).

ЗВУК И БУКВА М м – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• ориентиране в звуково-буквени модели на думи
със звук и буква [а];
• разграничаване на буква, дума и изречение;
• узнаване на думи и изречения с опора на синтактичен модел.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът чете правилно срички и думи;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към буквата може да е чрез следната
гатанка от Любомир Манолов:
По цъфнали ливади и горички
напролет работливите пчелички
събират го от близо и далече
и го обича лакомото мече.
Що е то? (мед)
В този урок се задълбочават уменията на първокласниците да разграничават буквите А и М и да ги изговарят правилно на български език.
Развиват се и уменията за звуково-буквен анализ на
думите, което се постига основно чрез първата задача
в буквара – кръстословици с двойки думи. Методичес-

ката работа се осъществява по описания вече начин в
урока за упражнение с буква А. В случая може да се
използва и друг вариант при изпълнението. Например:
На кое място е буква М в думите, написани хоризонтално? (в началото на думите мишка, мотор, молив);
На кое място е буква М в думите, които можем да прочетем отвесно/вертикално? (на трето място в думите камила, камион, лимон). Кои са звуковете във всяка от тези думи? Изговорете ги удължено и определете
кои от тях са гласни. Оцветете с червено техните квадратчета. А с какъв цвят да означим всички останали
квадратчета в трите кръстословици? (със син); Защо?
(защото са съгласни).
Втората задача е за четене на думи с двете изучени
букви, като тяхното значение става ясно от контекста
на предложената илюстрация. Комуникативната ситуация може да се анализира чрез въпроси от типа: В кой
дом ни пренася картинката? (в дома на мечетата);
Какво правят те? (седнали са на масата); Какво прави тяхната майка? (храни с каша бебето мече); С кои
думи го подканя тя да яде? (Ам-ам!); Какво означават
тези думи, изказани с езика на възрастните? (Хайде,
яж!); Вкусна ли е кашата? Доволно ли е мечето бебе?
(да); Как изказва то своето удоволствие от храната?
(Ммм!). Какво говори мечето, което е седнало до май-

ка си? (Мама!); Какво иска то от майка си? (иска тя да
храни и него); Какво казва мечето под масата? (Мама!);
Защо то вика своята майка? Какво иска от нея? (то се е
скрило и иска тя да играе с него на криеница); Лесно
ли е на мама Мецана с тези три малки деца? Какво им
говори тя според вас? (например: Ох, много съм уморена! Кога ще се научите да се храните сами? Сега
не ми се играе с вас! Оставете ме да си почина!).
Третата задача в буквара е за узнаване на изречения. Ключът за нейното изпълнение е в илюстрацията,
която първокласниците разглеждат и обсъждат чрез
въпроси като: Какво прави майката на Ана? (снима
детето си); Изкажете го по модела на първото изречение (Мама снима Ана.); Какво има Ана на лицето
си? (маска); Изкажете това с цяло изречение (Ана има
маска.); Проверете дали сте отговорили правилно,
като прочетете написаното във второто изречение.
По желание на учениците тази задача може да се
разшири, като им се даде възможност да разкажат
по-подробно тази ситуация. Например: С какви дрехи
е облечена Ана? (с бална рокля); За какво се приготвя
тя? (за бал или за тържество с маски); Каква маски
бихте си сложили вие за такъв бал?; Имате ли ваши
снимки от детски тържества? и т.н.

ЗВУК И БУКВА Е е – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• ориентиране в звуково-буквени модели на думи
със звук [е];
• съставяне на кратки изречения с опора на снимки;
• ориентиране в комуникативни ситуации от детското ежедневие.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът открива звук [е] в състава на думи;
• Ученикът разпознава малката и главната печатна
буква Е е;
• Ученикът чете думи с изучаваната буква.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Учителят може да насочи учениците към изучаваната буква чрез следното стихотворение на Тома Бинчев:
Елен
В тревите зелени
пристъпва елен
с рога разклонени –
върви срещу мен.
Поклаща рогата,
изправя глава
и пита: Приятел,
пасеш ли трева?
Въпросът към учениците може да е свързан както с
думата елен (кой е първият и третият звук в нея), така и
с други думи от стихотворението, съдържащи изучавания звук - трева, зелени, разклонени, мен и т.н.
Анализът на графичната форма на двете печатни
букви се осъществява с опора на „живите букви“. Към

тях насочваме учениците чрез въпроси като: Как са
се подредили децата от българското неделно училище „Арма“ в Северна Ирландия? Коя от двете букви
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изобразяват – главната печатна буква Е или малката
печатна буква е? (главната печатна буква Е); В кои
цветове са техните дрехи? (бели, зелени и червени);
Защо са облечени така? (облечени са като българското знаме, за да покажат, че обичат България).
Изговорете в един глас удължено звук [е] (еее);
Какво се чува – глас или шум? (само глас); Има ли я
тази буква в песента за гласните? (да); Е, значи какъв
звук е [е] – гласен или съгласен? (гласен).
– Да открием този звук и неговата буква в трите
думи под снимката с живата буква Е;
– Изговорете думата, която започва с [е] (елха); Образувайте изречение с нея (например: На Коледа украсяваме елха.);
– Коя от трите думи завършва с [е]? (зеле); Колко
пъти в нея се съдържа звук [е]?; На кое място е той?
(на второ и в края на думата);
– В коя друга дума има два пъти [е]? (петел); Какво
означава тя? (домашна птица с червен гребен); Кои са
другите звукове в тази дума? Изговорете ги един след
друг удължено (ппп-еее-ттт-еее-ллл) и т.н.
Задачата за свързване на картинки с модел на думата, която те означават, е с модели, които са с еднакъв брой квадратчета, тоест и трите думи имат еднакъв
брой звукове/букви в тях. Ето защо учителят насочва
изпълнението на задачата чрез въпроси от типа: По
колко квадратчета има в трите модела? (и в трите модела има по шест квадратчета, тоест и трите думи са
с еднакъв брой звукове и букви); Кои са трите думи на
картинките? (череша, грозде, ракета/самолет); Сравнете думите ракета и самолет? Коя от тях е с шест
звука? (ррр-ааа-ккк-еее-ттт-ааа – шест звука); Значи рисунката изобразява ракета, а не самолет. Коя от
думите завършва с буквата е? (грозде); Свържете картинката на грозде с този модел; В коя от думите звук
[е] се чува два пъти? (ччч-еее-ррре-еее-шшш-ааа);
Свържете тази картинка с модела, в който са написани
две букви е; Кой модел остана? Коя дума е написана в
него? (ракета); На кое място е буква е в тази дума? (в
четвъртото квадратче). Свържете картинката с модела.
Следващата задача е за четене на думи на герои
в комуникативна ситуация от детското всекидневие.

Нейното изпълнение е подпомогнато от учителя чрез
следните въпроси и указания: Къде са двете момчето?
(на поляната); Какво правят? (ритат топка, играят
футбол); Какво прави едното момче? (рита топката); Защо? (за да вкара гол); А каква е задачата на
другото момче? (да хване топката, за да не влезе тя
във футболната врата); Каква е хитростта на вратаря? Кой му помага? (неговото куче); Какво пита вратарят? (Е?); Какво означава това? (Е, сега да те видим
дали ще успееш!); А какво му отговаря момчето с топката? (Еее!); Как продължават думите му според вас?
(Еее! Така е лесно! Така всеки може! Не е честно).
След нея следва задача за узнаване на изречения
с опора на снимка и модел на изречение. Помощта на
учителя може да е чрез въпросите: Кой сезон е на първата снимка? (есен); Кое е изречението към тази снимка? Изговорете го (Есен е.); Кой е сезонът на втората
снимка? (зима); Кое изречение е написано под нея?
(Зима е.); Кои са другите сезони? (пролет и лято); В
наименованието на кой от тях има звук [е]? (пролет).
Последната задача в тази страница на буквара е с
комуникативна насоченост. Тя представя ситуации, в
които се използва възклицанието „Еее!“. Важното в
случая е различната интонация, с която се изказва то
в двете противоположни ситуации – на гняв или на радост. Тяхното обсъждане може да се организира чрез
следната беседа: Какво прави момчето от първата
снимка? (играе на компютърна игра); Защо е ядосано? (защото губи играта); Как то изказва своя гняв?
(Еее!); Изкажете го ядосано; Как може да продължат
неговите думи? (Еее! Загубих! Победиха ме! Ще трябва да започна отначало играта!); Как се забавлява
момичето от втората снимка? (люлее се на люлка); Как
се чувства то? (радва се); С кои думи изразява радостта си? (Еее!); Изкажете го весело; Какво още казва
според вас момичето? (Еее! Колко е хубаво!); Какво
казвате вие, когато се спускате весело с шейна? (Еее!);
С какво чувство? (радостно); Защо? (защото е приятно и забавно); А какво ще кажете, ако шейната се
обърне и вие паднете? (Еее!); С какво чувство? (ядосано); Защо? (защото е лошо, че сме се ударили или че
са ни изпреварили други шейни).

ЗВУК И БУКВА Е е – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• ориентиране в звуково-буквени модели на думи
със звук и буква [е];
• ориентиране в комуникативна ситуация;
• изграждане на умения за диалогична реч.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът чете правилно срички и думи;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането в темата за буква е може да стане
чрез играта „Ловци на звукове“, в която да се използва
следната скоропоговорка на Любомир Бояджиев:
Енчо еленче подгони,
еленчето сълзи зарони,
с копитцето камък катурна,
в езеро Енчо цамбурна.
Учениците следва да плеснат с ръце, като чуят думите Енчо, еленче, копитцето, езеро, тъй като в тях се
съдържа звук [е].
Този урок се състои от три основни компонента.

Първият компонент включва дейности за звуково-буквен анализ върху основата на предложените три
кръстословици с двойки думи. Методическата работа с тях се осъществява по начин, който е сходен на
описаното в уроците за упражнение в четене с буквите
А и М. В конкретния случай това става чрез следните
въпроси и указания за първокласниците:
– Коя е първата двойка думи? (пчела и зебра); Коя
е тяхната обща буква? (е); На кое място е тя в думата
пчела? (трета буква); А в думата зебра? (втора буква); Кои са всички звукове в думата пчела? Изговорете ги; Кои са звуковете в думата зебра? Изкажете ги
в тяхната последователност; С коя буква завършват
двете думи? (а); Какви са звуковете [е] и [а]? (гласни);
Има ли други гласни в двете думи? (не); Тогава какви
са останалите звукове в тях? (съгласни); Оцветете със
син цвят техните квадратчета.
– Кои са звуковете в думата таралеж? (ттт-аааррр-ааа-ллл-еее-жжж); Колко пъти има звук [е] в думата фенер? (два пъти); Има ли други гласни звукове в
тези две думи? (не); С какъв цвят да означим останалите квадратчета за съгласни звукове? (със син).
– На кое място е звук [е] в думата куче? (последната буква); Коя по ред е тази буква в думата мечка? (втората буква); Коя от двете думи е с пет звука?
(мечка); Изговорете звуковете на тази дума в тяхната
последователност; А колко са звуковете в думата куче?
(четири); Кои са те? Изговорете ги; Припомнете си

песента за гласните, която е за звуковете а, ъ, о, у, е,
и. Кои от тях са написани в думата куче? (е); Има ли
друг гласен в думата куче? (у); В кое квадратче е той?
(второто квадратче в думата куче); Оцветете го с
червено; Какви са останалите звукове? (съгласни); Оцветете ги със синьо.
Вторият компонент е за целите на сричкосливащото четене. Ето защо думите в репликите към илюстрираната ситуация са с написани лигатури, които
да подскажат на начинаещия четец да изговаря двете
срички в думата слято, като едно цяло от тази гледна
точка е препоръчително думата мама да се прочете
предварително, за да се приучат първокласниците да
я изговорят слято, когато четат написаното в полетата за реч в илюстрацията. Организацията на тази част
от методическата работа би могла да е с помощта на
следните въпроси: Какво е нарисувано на картинката?
(момиче и куклата му); Къде са те? (на дивана в стаята); Какво прави момичето? (говори по телефона);
Как се казва то? (Ема); Какво казва майка му по телефона? (Ема, мама е!); Какво обяснява Ема на своята
кукла? (Мама е!); Какво означава това? (че куклата
трябва да изчака, докато Ема разговаря с майка си
по телефона).
Четивната задача може да продължи като речева
задача за диалогична реч: Според вас защо се обажда
майката? Какво пита тя своето дете? Какво Ӝ отговаря
детето? Разделете се по двойки и измислете техния разговор. Например:
Майката: Ема, какво правиш?
Ема: Играя си с куклата.
Майката: Тази вечер ще закъснея. Гладна ли си?
Ема: Да, мамо!
Майката: Оставила съм ти храна в хладилника. Ще
се справиш ли?
Ема: Да, мамо! Не се тревожи! Чакам те!
Третият компонент на урока е свързан със съставяне на изречение с опора на снимки и синтактичен
модел. Задачата е с цел да се припомни писането на
запетая в случаите, които две изречения са свързани
със съюза а. Изпълнението на тази дейност може да
се ръководи с насоки като: Измислете имена на двете момчета от снимките (например: Ники и Иван); На
какво играят те? (на различни професии); Как е облечен Ники? На какъв се прави той? (на пожарникар);
Прочетете първата част от изречението, която е под
снимката (Ники е пожарникар…); Къде е застанал
Иван? (до рисунка на лодка); С какви дрехи е облечен? (с моряшки дрехи); Какъв иска да е той? (моряк); Прочетете втората част от изречението, която
е под тази снимка (Иван е моряк); Съберете тези две
части в едно изречение по предложения модел (Ники
е пожарникар, а Иван е моряк.); Коя дума свързва
двете изречения? (а); Какъв знак има пред нея? (запетая); Съставете подобни изречения (например: Петър е лекар, а Сашо е шофьор; Светла е учителка, а
Катя е стюардеса).
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ЗВУК И БУКВА Н н – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на умения за звуков анализ на думи със
звук [е];
• усвояване на механизъм за четене на срички;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът изговаря правилно звуковете в думите;
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Н н;
• Ученикът разбира лексикалното значение на думата.

22

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към звука може да е чрез следната гатанка от Любомир Русанов:
Щом побягна в тръс,
става земетръс.
Имам страшен рог,
аз съм чичко… (носорог)
Урокът се реализира чрез установената вече структура.
Зрителният образ на буквата се допълва от снимката
на ученици от неделно училище „Васил Левски“ – Германия. Добре е да се сравнят главната и малката печатна буква, за да се обобщи, че двете букви имат еднаква
форма и разликата между тях е само по големина.

Звуково-буквеният анализ на трите предложени в
буквара думи е улеснен както чрез снимков материал,
така и чрез относително големия брой изучени букви
– например в думата знаме липсва само първата буква. Ето защо тази задача се реализира като „четене на
думи чрез узнаване“. Учителят може да провери дали
първокласниците знаят значението на тези думи, като
им предложи да съставят свои изречения с тях (например: Режа хляба с нож; Наливам вода в кана; Българското знаме е с три цвята; от значение е да се
определят и липсващите букви. За целта се проследява
последователността на звуковете в трите думи, като
се изговарят удължено и за всеки звук се поставя картонче, кубче или друг малък предмет. По преценка на
учителя може да се предложи и моделиране на звуковия състав на думата кана – например: Заменете първия звук [в] със звук [в]. Коя дума се получи? (вана);
Какво означава тя? (място за къпане, където може
да си седнал или легнал); Изговорете думата кана, но
първият звук в нея да е [р]. Коя е новата дума? (рана);
Образувайте изречение с нея (например: Паднах от
колелото и сега имам рана на ръката).
Преди изпълнението на задачата за свързване на
картинка с модел на дума е добре да се проведе речникова работа, за да се изясни значението на думите:
Какво е изобразено на първата картинка? (колан); Какво е то? (лента от кожа или от плат, която служи
за пристягане на кръста); Кой от вас днес има колан
на дрехата си? Покажете; Какво има на другите две
картинки? (делфин и гребен); Какво знаете за делфините? (че са много умни и добри морски животни);
Какво правим с гребена? (сресваме косите си).
Следващата стъпка е свързването на всяка от трите картинки със съответния модел. За целта учениците
сравняват предложението модели, като обсъждането е
чрез въпросите: С коя буква завършват трите модела?
(в края е написана буква н); Кой от тях е с пет квадратчета? (вторият е с пет квадратчета); Коя ли е
картинката за него? Изговорете удължено звуковете в
думата колан и ги пребройте. Колко са? (пет); Свържете този модел с картинката на колан; В коя от останалите думи на второ място е звук [е]? В делфин или в
гребен? (в делфин); Свържете; Кой модел остана? (остана първият модел); Коя е думата за него? (гребен).
След тази част от урока следва четивен материал в
буквара, който съставя две отделни задачи за четене.
Първата задача е за четене на срички и думи с изучените букви. Използва се методът „четене чрез добавяне“. Децата четат думата на първия ред, а след това
четат същата дума, но с добавен към нея предлог:
Ана
на Ана
Втората задача е за четене на думи и изречение в
контекст на ситуация, представена чрез картинка. Водещи са въпросите: Кои са героите? (момиче и малко
момче); Какво има около тях? (много подаръци); Според вас за кой празник са те? (за Коледа); Защо смятате

така? (защото има подаръци за много деца); На кого са
подаръците? Прочетете (на Ана, на Нена); Какво пита
момчето? (А на мен?); Изкажете въпроса с повече думи
(А кой подарък е за мен?); Защо се чуди момчето? Написано ли е мъжко име? (не); А има ли надпис с пропуснато име? (да, има пакет, на който е написана само
думата на); За кого ли е този подарък? Решете вие коя
дума трябва да се добави (например: Ники).
Последната част от буквара е комуникативна задача с две речеви ситуации, които може да се обсъдят с
учениците по следния начин: Кои са на първата сним-

ка? (майка и дъщеря); Какво иска момичето? (да играе
на електронни игри); Какво прави майката? (взема
му лаптопа); Защо? (защото му забранява да стои
дълго пред екрана); Какво казва жената? (Не!); Продължете нейните думи (например: Не! Стига с игрите
на лаптопа! Излез навън да се разходиш!); Какво е
заснето на втората снимка? (момче, което отказва да
яде броколи и моркови); Какво казва детето? (Нее!);
Добавете други думи към неговото изказване (Нее!
Не искам да ям тази салата! Не обичам броколи и
моркови!).

ЗВУК И БУКВА Н н – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [н];
• овладяване на контекстно четене;
• изграждане на умения за съставяне на изречения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът чете правилно срички и думи;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът може да започне с припомняне на формата
на двете печатни букви. За целта е подходящо следното
четиристишие от Боряна Цветанова:

Затвори очи, юначе,
никой в този час не плаче!
Нани-нани, мило братче,
в буквичка като креватче.
При обсъждането на текста може да се използва
снимка на детско легло (по подобие на предложената
тук), за да се убедят първокласниците, че буква Н може
да се оприличи на детско легло.
Структурата на този урок съответства на възприетата за всички уроци от този цикъл. Трите дейности в
нея се разгръщат по следния начин:
1. Учителят подпомага изпълнението на задачата с
кръстословиците чрез въпроси и указания като: Кои от
думите в трите кръстословици завършват с буква Н?
(слон, елен, кон); Кои са звуковете в думата елен? Изговорете ги последователно (еее-ллл-еее-ннн); Кои от
тях са написани с букви в кръстословицата? (е; н); Кой
звук не е означен с буква? ([л]); Припомнете си песента за гласните и определете дали този звук е гласен или
съгласен (звук [л] е съгласен); Оцветете квадратчето
му със син цвят; Кое квадратче е пропуснато в думата
вана? (първото); Кой звук чуваме на това място в думата? ([в]); С какъв цвят да оцветим квадратчето му?
(със син); Защо? (защото не е гласен, което значи, че е
съгласен звук); Коя буква липсва в думата банан? (първата); Кой звук се чува на първо място в тази дума?
([б]); Оцветете със синьо неговото квадратче; Коя е
общата буква в двете думи от последната кръстословица? (буква н); Кои са тези думи? (кон и чанта); Оцветете правилно празните квадратчета при тези думи.
2. Втората дейност е свързана с контекстно четене,
тоест четат се изречения, чийто смисъл е подсказан от
контекста на изобразената чрез илюстрация ситуация
на речево общуване. Методическата работа може да се
организира чрез следните насочващи въпроси: Колко
са децата? (четири); Къде са те? (на улицата – до ъгъла на една къща); Какво правят те? (играят на „сляпа
баба“); Знаете ли каква е тази игра? (едно дете е с кърпа на очите; около него се въртят другите играчи;
детето със затворените очи се спира до един от тях
и го опипва, за да познае кой е той); До кого е спряло
момчето със завързаните очи? (до едно момиче); Какво казва момчето? Прочетете (Ана е!); Какво му подсказват другите участници в играта? Прочетете (Не е
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Ана!; Нена е!); Познало ли е момчето? Според него кое
е момичето? (Ана); Вярно ли е това? Как се казва това
момиче? (Нена). Добре е да се предложи на учениците
да поиграят на „сляпа баба“, за да може те да упражнят
употреба на българска диалогична реч, а така също да
научат нова българска народна игра за деца.
3. Третата дейност е свързана със съставяне на
изречение по правилата на българския словоред. Насочващите въпроси и указания биха могли да са следните: Измислете имена на двете момичета (например:

Катя и Светла); Какво прави Катя от първата снимка? (Катя спи.); А Светла спи ли? (Светла не спи.);
Изкажете това по модела на изречението под снимките
(Катя спи, а Светла не спи.); При кои чертички е посочено, че думата се пише с главна буква? (при първата и третата); Кои са тези думи? (Катя и Светла);
Защо се пишат с главна буква? (защото са имена на
хора); Защо пред думата а има запетая? (защото тази
дума свързва две кратки изречения в едно цяло).

ЗВУК И БУКВА О о – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
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ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на умения за звуков анализ на думи със
звук [о];
• усвояване на механизъм за четене на срички;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът изговаря правилно звуковете в думите;
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква О о;
• Ученикът разбира значението на прочетена дума.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Първокласниците могат да определят коя буква
ще изучават чрез следната гатанката от Панчо Панчев
(Дядо Пънч);

Слагаш бъркани в тигана
три яйца или пък пет.
И аламинут ще стане
страшно вкусният о . . . . (омлет)
При графичния анализ на печатните букви на звук
[о] може да се използват „живите букви“, съставени от
ученици от българско неделно училище „Родина“ от
Малага – Испания. Разглеждайки снимката, първокласниците може да отговорят на въпросите: На коя буква
прилича кръгчето, което са направили децата? (на буква О); Колко букви са изобразили те? (две букви); Каква е разликата между двата кръга? (единият е голям, а
другият е малък); Значи кои са тези букви? (главната
и малката буква О); С коя буква означаваме звук [о] в
езика, който вие най-често използвате?
Първокласниците изследват гласежа на звук [о],
като го изговарят удължено (ооо) и наблюдават отвора
на устните (те са широко отворени и се чува само глас).
На тази основа те определят, че този звук е гласен.
Учениците не биха се затруднили да разпознаят думите, предложени за звуково-буквен анализ, тъй като
те са често употребими, снимките илюстрират ясно
тяхното значение, а буквите в моделите са достатъчно,
за да може децата да прочетат тези думи чрез узнаване,
тоест по пътя на смисловата догадка. При анализа може
да се използват следните въпроси: Коя дума започва
със звук и буква О? (орех); Кои са звуковете в тази
дума? (ооо-ррр-еее-ххх); Кои от тях не са написани с
букви в модела? (звук [р] и звук [х]); Защо? (защото
още не знаем как се пишат буквите на тези звукове);
Оцветете ги в синьо като съгласни; В коя от трите думи
звук [о] се чува два пъти? (бонбон); На кое място? (във
второто и петото квадратче); Коя е третата дума?
(телефон); Кои звукове чуваме, но не виждаме написани с букви в модела? ([т], [л], [ф]); Оцветете празните квадратчета със син цвят за съгласни звукове.
По подобен начин се изпълнява и задачата за свързване на картинки с модели на думи. Например: Колко
са звуковете в думата самолет? (седем); Кой от моделите е със седем квадратчета? Свържете го с картинката на самолет; Изговорете последователно звуковете
в думата портокал (ппп-ооо-ррр-ттт-ооо-ккк-аааллл); Колко пъти чуваме звук [о] в нея? (два пъти); В
кой модел виждаме, че буква О е написана два пъти?
Свържете с него картинката на портокал; Коя картинка
свързваме с останалия модел? (на панталон); Изгово-

рете думата и проверете дали това е правилната картинка, която да се свърже с модела.
Следващите задачи в буквара са за упражняване на
четенето с изучените букви.
Първоначално се четат затворени и отворени срички с гласния [о].
След това се чете диалог. Разбира се, не е достатъчно да се прочете само написаното в снимката. Особено
важно е децата да обсъдят речевата ситуация, в която
са използвани тези думи, за да осъзнаят техния смисъл.
Ето защо са препоръчителни въпроси като: Кои са героите в историята? (майка и дъщеря); Как се чувстват
те? (те са радостни и щастливи); Какво прави майката? (тесто за сладкиши); Кой Ӝ помага? (момичето);
Как се казва то? (Ана); Как се забавлява Ана? Какво
прави тя в момента? (слага тесто върху нослето на
мама); Прочетете с чувство думите на детето (Мамо!);
Според вас какво е продължението на тези думи? (например: Мамо! Виж колко си смешна така!); Какво
отговаря майката? Прочетете (О, Ана!); Според вас
как ще продължи речта на майката? (например: О, Ана!
Много е весело!) и т.н.
Следващата задача е за четене на изречения чрез
узнаване на думи в тях. За да се досетят първокласниците кои са тези думи, учителят ги насочва към две-

те снимки: Какво прави момичето от първата снимка?
(кара мотор); Прочетете първото изречение (Нона е
на мотор); Коя дума не е написана с всички букви?
(мотор); Изговорете звуковете в думата мотор и ги
сравнете с написаното в модела. Кои звукове са с празни квадратчета?; Прочетете второто изречение. Как се
казва момчето от втората снимка? (Нено); Какво кара
той? (колело); Проверете дали тази дума е написана в
това изречение.
Последната задача в буквара е с комуникативен характер. Тя представя различни ситуации за употреба на
написаните възклицания. Насочващите въпроси биха
могли да са следните: Какво прави момичето, когато
изведнъж чува шум в тъмната стая? (подскача от изненада и ужас); Как изразява то своите чувства? Прочетете изразително (О!); От какво се страхува момчето от втората снимка? (от инжекция); Как изказва
то своя страх? Прочетете с чувство думите му (Ооо!);
Според вас какво е тяхното продължение? (например:
Ооо! Страх ме е! Не искам инжекция!); Как се чувства футболистът от третата снимка? (страда, защото
си е ударил крака); С какво чувство трябва да се прочетат неговите думи? (с чувство на болка); Покажете
как (Ооо!) и т.н.

ЗВУК И БУКВА О о – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [о];
• овладяване на контекстно четене;
• изграждане на умения за съставяне на изречения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът чете правилно срички и думи;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането в темата на урока може да се осъществи чрез играта „Ловци на звукове“, в която участват
всички първокласници, като пляскат с ръце щом чуят
дума, която съдържа звук [о]. Подходящ текст за тази
игра е следната гатанка от Любомир Николов:
Из тревата бавно лази,
но къщурката си пази –
вечно на гърба я мъкне,
та дори и да замръкне,
лесно му е – просто спира
и в дома си се прибира.
Що е то? (охлюв)
Съгласно възприетата единна структура на уроците
от този цикъл методическата работа включва следните
три дейности – решаване на кръстословици с двойки
думи, контекстно четене на диалогична реч и съставяне
на изречение по модел.

Указанията на учителя относно думите в кръстословиците може да са следните: В кои думи звук [о] е на
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второ място? (лодка, кола, топка); Изговорете последователно звуковете в тези думи (ллл-ооо-ддд-ккк-ааа;
ккк-ооо-ллл-ааа; ттт-ооо-ппп-ккк-ааа); Кои звукове
не са означени с букви в кръстословицата? Защо? (защото не сме ги учили); А някой от вас знае ли как се
пишат някои от тези неизучени букви? Нека да ги добави в кръстословицата; В коя от останалите думи буква
о е написана два пъти? (робот); Какво означава тази
дума? (машина, която може да действа като човек);
Кои две думи останаха? (ботуши и стол); В коя от тях
има само един гласен? (стол); Това означава, че тази
дума се състои само от една сричка; На кое място е
звук [о] в думата ботуши? (на второ място).
При изпълнението на втората задача учителят може
да използва следните насочващи указания и въпроси
за анализ на комуникативната ситуация: Прочетете
думите над картинката (мое, Емо, Нено, Нона); Какви са последните три думи? (имена на хора); Къде се
случва историята, изобразена на картинката? (на едно
кръстовище на голяма улица); Къде трябва да вървят хората, когато пресичат улицата? (по пешеходни
пътеки); Защо? (защото всяка кола трябва да спре
пред тези пътеки и да даде път на хората, които
минават по тях); Кое от децата не спазва тези прави-

ла? Какво прави то? (играе с топка на улицата); Как
се казва това момче? (Емо); В каква опасност е Емо?
(към него приближава бърза кола); Как се опитват
да го предпазят приятелите му? (съветват го да не
прави така); Какво му казват те? С какво чувство?
(с тревога и загриженост); Прочетете изразително
техните думи (Емо!; Емо, не!; Ооо, Емо!); Предложете продължение на тези думи (например: Емо! Внимавай!; Емо, не! Не стой на улицата?; Ооо, Емо! Защо
правиш така? Трябва да спазваш правилата на улицата! и т.н.).
Третата задача е за съставяне на изречение по предложен синтактичен модел. При нейното изпълнение
учителят може да помогне чрез следните насоки: Какво
прави момчето? (лови риба); Какво улови то? (улови
обувка). Съставете изречение по модела под картинките (Момчето лови риба, но улови обувка); Коя дума
свързва двете кратки изречения? (думата но); Какъв
знак има пред нея? (запетая); Съставете други подобни изречения, като продължите следното: Момчето
лови риба, но… (например: но улови рак; но падна в
езерото; но нищо не улови; но една голяма риба го
издърпа във водата и т.н.).

ЗВУК И БУКВА И и – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на умения за звуков анализ на думи със
звук [и];
• усвояване на механизъм за слято четене на думи;
• формиране на умения за разграничаване на единствено от множествено число;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът изговаря правилно звуковете в думите;
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква И и;
• Ученикът разбира значението на прочетена дума.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането в урока може да е чрез гатанка, чийто отговор е дума, която започва с И. Например като
следния текст от Мария Банова:
С едно краченце,
с едно ушенце
обикаля, тича
и всички облича.
Що е то? (игла)
Тази дума е включена и в задачата за звуково-буквен анализ на думи с изучавания звук. Методическият
ход за този анализ следва пътя, описан в предходните
уроци от тази серия: Кои са думите?; Какво означават?; Кои са звуковете в тях?; На кое място е звук [и]?
Кои са другите изучени букви, които се пишат в тези
думи?; Кои звукове съответстват на празните квадратчета? и т.н.

Задачата за свързване на картина с модел на дума
осигурява възможност да се направи разлика между
граматическото число на думите от мъжки род, което

обикновено се означава чрез окончанието -и. На първокласниците се предлага да сравнят двете форми на
съществителното име „пингвин“ – за единствено и за
множествено число. По този начин се стига до извода,
че думите от мъжки род се преобразуват в множествено число чрез добавяне на буква И в края им. За
да се упражни умението на образуване на форми за
множествено число, добре е учителят да предложи и
други примери към тази задача в устна форма. Например:
Добавете буква И в края на думите, за да се получи
множественото им число.
един
много
гълъб + и
→ гълъби
молив + и
→ моливи
домат + и → домати
лимон + и
→ лимони и т.н.
Следващите задачи в буквара са за четене на различни нива.
Първото ниво е четене на възклицателни думи с
буквата И. Тази задача е свързана с две от възклицанията, които често се срещат при българските народни
танци. Ако учениците обичат да танцуват българско
хоро и ръченица, добре е да усвоят тази възклицателни думи, които се използват като знак за подкана при
надиграване.
Второто ниво е за четене на срички и думи. В буквара са предложени колонки от двойки думи, за да се
научат първокласниците да четат чрез добавяне. Найнапред те четат думата от първия ред, запомнят я и
след това прочитат същата дума, но с добавено окончание. Например:
мие
има
мием
имам
По този начин децата усвояват механизъм за четене, но едновременно с това усвояват и начини за формообразуване. За да е сигурен учителят, че билингвите разбират разликата между прочетените форми

на думите, препоръчва на учениците си да съставят
изречения чрез изучените в първия модул лични местоимения. Децата биха могли да предложат изречения
като: Той мие; Ние мием; Тя има; Аз имам. По този
начин те упражняват съгласуването на думите в българския език.
Следващото ниво е четене на изречения. Поради
ограничения брой на изучените букви една от думите в
предложените две изречения се чете чрез узнаване, тоест децата следва да се досетят за нея по смислов път.
За целта учителят насочва вниманието на първокласниците към двете снимки – на жена и на момиче. Той
подпомага откриването на думата чрез въпросите: Какво има на очите си жената от първата снимка? (очила);
А как си играе детето с нарязаните на ивици чушки?
Къде ги поставя то? (на очите си); На какво приличат
те по този начин? (на очила); Прочетете двете изречения. Коя е скритата дума в тях? (очила). Добре е да се
провери дали първокласниците са разбрали прочетените изречения. За целта може да се използват въпроси
като: Как се казва момичето? (Мими); А каква е жената
от снимката? (майка на Мими).
Последната задача в буквара е комуникативна. Учениците разбират написаното с опора на снимките и с
помощта на въпроси като: Какво е заснето на първата
снимка? Какво прави бащата? (чете книга на сина си);
Как слуша момчето? (с голямо внимание и с интерес);
Какво казва то, когато бащата спира да чете? (И?); Какво е това изречение? (въпросително); Какво ли пита
детето? (И? Какво става после?); Какво иска то? (бащата да продължи с четенето); Какво прави момичето на втората снимка? (опитва се да прибере чадъра
си); От какво се е обърнал той? (от силния вятър); Как
се чувства момичето? (ядосано е); Какви думи казва то
в своя гняв? Прочетете ги изразително (Иии!); Според
вас как ще продължи речта на детето към вятъра? (например: Иии! Стига! Спри! Не ме ядосвай!).

ЗВУК И БУКВА И и – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [и];
• овладяване на контекстно четене;
• изграждане на умения за съставяне на изречения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в последователността на
звуковете в думата;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Напомнянето за изучавания звук и неговите букви
може да се осъществи чрез играта „Кой ще се досети за
дума, която започва с И“. Начало на тази игра може да
е следното четиристишие от Боряна Цветанова:

Думи с И измислих три:
Иво, име и игри.
Вече май съм уморен.
Продължавай ти след мен!
Първокласниците може да се включат в играта чрез
имена на хора (Иван; Ива, Ивайло, Ирина, Искра и
др.), имена на държави (Италия, Испания, Ирландия,
Индия и др.). Ако те не се досетят за други думи, учителят може да ги насочи чрез въпроси като: С какво си
играем? (с играчки); Как казваме, когато много желаем
нещо? (искаме); Какво прави учителят, като проверява
и оценява знанията на ученик? (изпит); Кое е обратното на лъжа? (истина); Как се казва, когато слънцето
изгрява? (изгрев); Как се нарича място, на което сме
подредили свои рисунки, за да ги разглеждат хората?
(изложба); Коя е думата за учудване от нещо неочаквано? (изненада) и др.
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Важна част в урока заема дейността за звуковобуквен анализ. Формирането на тези умения е от изключително значение за правилното писане на думите
– без пропускане на букви, без разместване или замяна на букви, без добавяне на излишни букви. Успех в
тази посока може да се постигне само чрез непрекъсната системна и целенасочена методическа работа. За
децата това е трудна, но необходима дейност. Единственото, което може да се направи за тяхното облекчаване, е задачите да имат занимателен характер. В
случая е избрана формата на кръстословици. Думите в
тях са подбрани така, че да са употребими в ежедневни
ситуации.
За разлика от предишните кръстословици, в тези има
пропуснати изучени букви, за да се доближи процесът
до същинската дейност при решаване на игрословици
от този тип – допълване на букви. Ето защо помощните
въпроси на учителя биха могли да са следните: Кои са

думите в първата кръстословица? (ножица и слива);
Кои букви може да добавите в техните квадратчета?
(но_и_а; _ _ и _ а); Кои са останалите звукове? Какви
са те? (съгласни); Оцветете квадратчетата им със син
цвят; Кои са думите във втората кръстословица? (калинка и очила); Добавете пропуснатите букви, които
знаете? (_а_ин_а; о_и_а); С какъв цвят ще запълните останалите квадратчета? (със син); Защо? (защото
са съгласни); Изговорете удължено звуковете в последните две думи (ррр-иии-ззз-ааа; ккк-ннн-иии-гггааа); Кои букви можете да допълните в думата книга?
(_ни_а). Разбира се, първокласниците може да допълнят и други букви, които знаят, макар и да не са изучени.
Следващият компонент на урока е свързан с овладяване на четенето.
Най-напред първокласниците четат реда с написани
съществителни собствени имена. Целта е да ги изговорят цялостно – чрез сричкосливащо четене. След като
учителят се убеди, че всички ученици в класната стая
се справят с четенето на предложените думи, обръща
внимание на главната буква, с която са написани всички те. Отново се припомня правилото, че имената на
хората се пишат с първа главна буква.
Преди да се пристъпи към четене на краткия текст,
учениците трябва да се ориентират в историята, като
се опират на илюстрацията към текста. Учителят ги насочва с въпроси като: Къде са децата? (вкъщи); Какво
правят? (мият пода); Кой се подхлъзва? (момчето);
Защо? (защото подът е мокър и хлъзгав); Къде пада
то? (в легена).
Този анализ на илюстрацията помага на първокласниците да придобият представа за историята, която ще
прочетат. Това е необходимо условие, за да се осъществи необходимото разбиране при четене.
След като се прочете текстът, учителят проследява
как са го възприели учениците, чрез въпроси като: Как
се казват момичетата? (Мими и Нина); Как се казва
момчето? (Мони); Защо Мони не мие? (защото е паднал във водата и е мокър).
Последната задача в буквара е за четене на изречение с пропуснати думи, за които учениците може да
се досетят с опора на илюстрацията. Учениците правят
опит за самостоятелен прочит на изречението. Учителят проверява разбирането чрез въпросите: Какво правят Ина и Мина? (четат); Какво правят Нина и Мони?
(рисуват).

ЗВУК И БУКВА Л л – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на умения за звуков анализ на думи със
звук [л];
• изграждане на умения за слято четене на думи;
• формиране на умения за съгласуване на думи по
род и число;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът изговаря правилно звуковете в думите;
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Л л;
• Ученикът разбира значението на прочетеното.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към изучаваната буква може да е чрез
следното стихотворение на Тома Бинчев:

Лъв
Страшен лъв –
все е пръв!
Граби с лапа –
лъвски лапа!
На закуска –
лъвски хруска!
На обяд –
ръмжи от глад!
Късно вчера,
след вечеря
ме погали:
– Е, разбра ли?
Искаш да си
пръв, тогава,
и троха
да не остава!
След като прочете стихотворението, учителят може
да го обсъди с първокласниците чрез въпроси като:
Какво е любимото занимание на този лъв? (да яде);
Какво препоръчва лъвът на децата? (да се хранят
добре); Защо? (за да бъдат винаги първи във всичко);
С кой звук започва думата лъв? (със звук [л]). Разгледайте буквата на този звук, която са направили двете
момичета от българското неделно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ в град Виена, Австрия; от кои еле-

менти се състои тя? (от две наклонени чертички с общ
връх); Можете ли и вие да построите по подобен начин
буква Л?; Има ли разлика между главната и малката печатна буква? (те са еднакви по форма, но са различни
по големина).
Ако учениците са напреднали в действията със звуково-буквения състав на думите, задачата за анализ на
трите предложени думи може да се организира с по-висока степен на самостоятелност. Например: Прочетете
думите (лисица, пиле, палатка); Кои звукове не са отбелязани с букви? Изговорете ги; Какви са те? (съгласни); Оцветете ги със син цвят.
Следващите дейности са свързани с четене на думи.
При четенето на сричките и думите в колонките
се спазва правилото да се четат по двойки – една под
друга, за да може да се приложи механизмът на четене
чрез добавяне. Например:
ла
ела
Следващата задача съчетава две цели – упражняване в четене на думи с изучаваната буква и езикова задача за съгласуване на думи по род и число. Подкрепата
на учителя може да е чрез следните въпроси и насоки:
Коя е думата в модела? (кукла); С коя буква завършва
тя? (а); С коя от думите може да се сприятели думата
кукла? Прочетете ги (мил, мила, мило, мили); Коя от
тях завършва с буква а? (мила); Свържете двете думи
и ги прочетете заедно (мила кукла); Как се сдружават
думите в българския език? (чрез своя завършек); Коя
е думата във втория модел? (лебеди); С коя дума да я
свържем? (с думата мили); Защо? По какво си приличат двете думи? (и двете завършват с буква и); Какво
се получава, когато те застанат една до друга? (мили
лебеди).
Упражненията за четене продължават с две комуникативни задачи.
Първата от тях представя диалог. Учениците прочитат написаното в снимката и учителят провежда беседа за установяване на разбирането. Неговите въпроси
може да са следните: Кой е на върха на скалата? (Емо);
На кого помага той? (на Лили); Какво иска Лили? (Лили
иска и тя да се изкачи на скалата); Защо Ӝ е трудно?
(защото има сняг); Как се отнася Емо към момичето?
(той е внимателен и нежен); Коя дума показва неговото отношение към Лили? (мила Лили).
Подходът при втората комуникативна задача може
да е обратен – първо да се анализира ситуацията и след
това да се прочетат думите на героите. Обсъждането
може да включи въпросите: Защо момичето бяга? (защото се страхува от кучето); Според вас страшно
ли е кучето? (не, защото е малко); Какво си казват
жената и кучето? Прочетете и обяснете. Проверката
на разбиране на прочетеното е чрез въпросите: Как
се казва момичето? (Нели); Какво е кучето? (мило); А
защо Нели е уплашена? (защото кучето лае силно).
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ЗВУК И БУКВА Л л – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [л];
• овладяване на контекстно четене;
• изграждане на умения за съставяне на изречения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът разбира смисловата цялост на кратък
текст.
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Учениците може да се ориентират в темата на урока
чрез първата буква в отговора на следната гатанка от
Дядо Пънч:
Отговора всяко бебе даже
много лесно ще ви каже:
в езерото прави се
разходка –
не пеша, ами със л _ _ _ _! (лодка)
За този урок в буквара са предвидени четири дейности на първокласниците.
Първата дейност е свързана с откриване на пропус-

нати букви в думи. Тази задача подпомага четенето с
водеща смислова догадка. Първокласниците се ориентират в значението на думите по техните илюстрации,
от тях се очаква да изговорят правилно думата и да
проследят кой от нейните звукове не е записан с буква. След това произнасят думата чрез интониране, за
да определят кой звук се чува на мястото с квадратче.
Това им помага да вземат решение коя от трите предложени букви да изберат и да напишат на свободното
място, за да се получат следните думи: лале, малини,
лимони.
Втората дейност е свързана с четене на думи в пет
колонки. Отново се спазва методът „четене чрез добавяне“. След като прочетат първата дума в колонката,
децата четат следващата дума, в която към първата
дума е добавена буква:
елен
Милен
елени
Милена
По този начин постепенно се разширява четивното
поле на първокласника.
Третата дейност е за четене на текст. Подготовката
за четене се осъществява чрез беседа по илюстрацията,
която изобразява обстоятелствата и темата на диалога
в текста. Подходящи са въпроси като: Кои са героите?
(брат и сестра); Къде са те? (у дома, в кухнята); Какво правят? (ядат плодове); Кой сервира? (момчето);
Откъде взема плодовете? (от хладилника); Предположете за какво разговарят децата. (например: кой какво
иска да яде); Прочетете текста, за да видим дали сте
познали.
След като учениците прочетат текста, може да се
направи подборно четене чрез въпросите: Как се казва
момчето?; Какво го пита момичето? Прочетете (Емиле,
има ли малини); Какво отговаря Емил? (Има лимони);
А какво иска да яде момичето? (малини) Прочетете
втория му въпрос (А има ли и малини?); Има ли в хладилника малини? Прочетете отговора на момчето (Има
и лимони, и малини).
Препоръчително е да се направи още един прочит,
но този път четенето да е по роли. За целта децата се
разпределят по двойки (момиче и момче) и четат думите на своите герои.
Четвъртата дейност е свързана с комуникативна
задача, която е представителен пример за речева общуване с любим човек. Учениците прочитат диалога,
след което обсъждат прочетеното чрез въпроси като:
Какво подарява детето на своята майка? (лале); Как я
нарича? (мила мамо); Радва ли се майката? (да); Защо?
(защото харесва цветето и защото е щастлива, че
нейното дете е толкова възпитано и добро); Кои
думи за учтивост може да се добавят в разговора? (например: Заповядай, мила мамо!; Ооо, лале! Благодаря
ти, мило дете!).

ЗВУК И БУКВА Р р – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на умения за звуково-буквен анализ на
думи със звук [р];
• развиване на уменията за слято четене на думи;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът изговаря правилно звуковете в думите;
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Р р;
• Ученикът разбира значението на прочетеното.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Учениците може сами да се досетят коя буква ще
изучават в този урок, като открият първата буква в
дума, която е отговор на гатанка. В случая би могло да се използва следната гатанка от Любомир Николов:
На път, туризъм или в час
незаменима е за нас,
че може всичко да събере,
ако я разширим добре.
Прилича малко на торба,
но си я носим на гърба
и тъпчем я с каквото сварим,
ръцете си с багаж да не товарим.
Що е то? (раница)

Първата част от урока е свързана с обсъждане на
формата на печатните букви на звука с опора на снимката, в която децата от българското неделно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ в Лос Анджелис – Америка,
са подредили тази буква: От колко елемента се състои
тя? (от два елемента); Кои са те? (права черта и кръгче, долепено в горната Ӝ част). Има ли разлика между
двете печатни букви? (различни са по големина).
Поради увеличения брой на изучените букви задачата за звуково-буквен анализ се приближава към
характеристиките на задача за четене чрез узнаване.
Първокласниците прочитат написаните букви и се
опитват да отгатнат пропуснатите. Например: Изговорете удължено звуковете в първата дума (ррр-иии-бббааа); Кое квадратче е празно? (третото); Кой звук
се чува на това място? (ббб); Гласен ли е той? Има ли
го в познатата ни песен за гласните? (не); Значи какъв
е той? (съгласен); Оцветете квадратчето. Кой цвят използвахте? (син цвят). По същия начин действат учениците и при другите две думи (лекар и китара). Към
буквения анализ може да се добави и действие за откриване на позицията на изучавания звук. Например: В
коя от трите думи буква р е в началото? (риба); А къде
е тя в думата лекар? (последна – в края); Къде е тя в
думата китара? (в средата); По точно на кое място?
(петата буква).
Всички останали задачи в урока са за четене.
Започва се с четене на срички и думи. С по-голяма
трудност се чете отворената сричка – втората редица срички. За сливането на двете букви в отворената
сричка учителят може да използва следните указания
за първокласниците: Най-напред озвучете удължено
първата буква в сричката РЕ (ррр); веднага след това
изговорете втората буква (ррр-е).
При четенето на предложените думи наред с метода
„четене чрез добавяне“ се използва и методът „четене
със замяна на буква:
мери
Лора
намери
Лара
На този етап се усвоява механизъм за четене на отворената сричка (съгласен + гласен) и затова всички
думи в колонките се състоят от такива срички. Тяхното
четене трябва да бъде експлозивно, тоест двете букви
да се озвучат едновременно и да се изговорят като едно
цяло. За да се справи с това детето, са нужни много
упражнения. Ето защо се налага тези думи да се четат
многократно, докато първокласникът се приучи да слива буквите в сричка, а сричките – в думи.
Следващата задача е за четене на смислова цялост
(кратък текст). Преди да се пристъпи към четенето му, добре е учениците да се ориентират най-общо
в обстоятелствата на ситуацията чрез въпроси като:
Къде са двете момичета? (в магазин за дрехи); Какво
мери първото момиче? (рокля); Харесва ли се с нея?
(да, усмихва се доволно); Какво е облякло второто момиче? (блуза); Добре ли изглежда то с нея? (не); Защо?
(защото блузата е за по-голямо момиче, тоест тя
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е голям размер/номер); Знаете ли кой номер обувки
носите вие?; А кой размер са вашите дрехи?; Разкажете, обяснете как избирате вие своите дрехи в магазина.
След прочита на текста учителят проверява разбирането с въпроси като: Как се казват двете момичета?
(Мира и Рени); Кое от тях си намира подходяща рокля?
(Мира); Кое момиче не може да си намери дреха по
своя размер/номер? (Рени); Прочетете това изречение.

Следващата стъпка е четене на изречение с узнаване
на думите в него. По илюстрацията децата се досещат,
че думата е китара, а по смисъл може да предположат,
че с китарата се свири, тоест да отгатнат следното изречение: Марин свири на китара.
Последната задача също е за четене на изречение с
опора на снимки, които илюстрират неговото съдържание.

ЗВУК И БУКВА Р р – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [р];
• овладяване на контекстно четене;
• изграждане на умения за моделиране на изречение.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът чете с разбиране диалогична реч.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът може да започне с припомняне на изучаваната буква чрез следната гатанка от Мария Банова:
Под Балкана съм родена –
бяла, розова, червена,
жълта – всякъде позната
с красотата, с аромата.
В сватбени коли се возя
и ме наричат р _ _ _. (роза)

В урока би могло да се включи и играта „Ловци на
звукове“, чрез която децата откриват думи с изучавания звук и пляскат с ръце. Който сгреши, отпада от
състезанието. Подходящ текст за тази игра е следната
скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
С мрежа Ради риба вади.
Рипа риба, мами Ради.
Рипна риба към върбата,
Ради цопна във реката.
В началото на урока се провежда предложената в буквара игра с букви: Коя е птицата на първата снимка? Изговорете удължено звуковете в тази
дума? (ооо-ррр-еее-ллл); Коя буква не е написана?
(втората); Коя от предложените букви избирате, за
да я добавите във второто квадратче? (р); Прочетете
написаното (орел); По същия начин първокласниците
действат, за да открият пропуснатите букви в думите
море и ролери.
Следва четене на двойки думи в колонки. Упражнението е както за четене чрез добавяне на буква, така и
за четене чрез замяна на буква:
Марин
Ирена
Марина
Ирина
Продължение на методическата работа за овладяване на четенето е задачата за контекстно четене на диалогична реч. Преди децата да пристъпят към четене на
написаното в балоните за реч, се обсъжда ситуацията
на общуване. Насочващите въпроси на учителя може
да са следните: Какво правят двете сестрички през
ранната утрин? (едната иска да спи, а другата гледа
детско предаване по телевизията); Колко е часът?
Погледнете часовника (шест часът сутринта); Вие
до колко часа спите сутрин през почивните дни?; Рано
ли е да станеш в шест часа според вас?; Защо момичето
в леглото се сърди? (защото сестра му не му позволява да спи); Какво иска то? (иска да спи); А какво иска
сестра му? (иска да гледа телевизия); Какво си казват
двете сестри? Прочетете.
След прочита учителят проверява разбирането чрез
въпросите: Как се казва момичето, което е в леглото и
иска да спи? (Нора); А как е името на момичето, което
иска да гледа телевизия? (Мери).
Описаната ситуация е от детското ежедневие и е
добре позната на учениците. Ето защо е препоръчително те да се включат в разиграване на този диалог, като
измислят и негово продължение. Учителят ги провокира чрез следните въпроси: Според вас коя от двете
сестри ще отстъпи?; Изиграйте двете роли като сценка;

Продължете разговора между двете сестри. Възможни
са различни варианти. Например:
Нора: Моля те, Мери, изгаси телевизора! Искам да
спя!
Мери: Не, Нора! Детското филмче е много интересно и аз искам да го гледам.
Нора: А защо не отидеш в другата стая? Там също
има телевизор.
Мери: Добре, ще се преместя и ще те оставя да
спиш спокойно.
Нора: Благодаря ти, Мери!
Ако тази дейност се окаже приятна за учениците,
тя може да се разшири, като се добавят и други герои в
историята – например майка, баща, баба. Всички те се
опитват да помирят двете сестри. Кой от тях ще успее,
решават първокласниците, които участват в театрализираната игра.
Последната задача в буквара е както за четене, така
и за съгласуване на думи при съставяне на българска
реч. Първоначално учениците четат колонката думи,
като акцентът е върху значението на думата немирен.

То може да се представи както чрез етимологичен анализ (немирен → не е мирен → не стои мирен → не
е послушен), така и чрез синоними като палав, игрив,
непослушен, неспокоен. Значението на тази дума се изяснява и в контекста на предложената ситуация: Какво
иска да прави момичето от снимката? (да кара колело); Умее ли то да кара колело? (не умее, защото още
не се е научило и често пада от колелото); Какво се
случва, когато пада? (удря се и се наранява); Прочетете изречението.
Добре е тази задача да се развие и като езикова. За
целта учителят предлага на първокласниците да заменят героя: Може ли това да се случи и на момче? (да);
Измислете име на това момче (Иван); Изкажете изречението, като замените думата Марина с думата Иван
(Иван е немирна и има рана); Правилно ли е така? Коя
дума да използваме, когато говорим за мъж – немирен
или немирна? (немирен); Изкажете изречението правилно (Иван е немирен и има рана); Как ще променим
изречението, ако то се отнася и за двете деца? (Иван и
Марина са немирни и имат рани).

ЗВУК И БУКВА У у – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за звуково-буквен
анализ на думи със звук [у];
• изграждане на умения за слято четене на думи;
• развиване на уменията за съгласуване на думите
в българския език;

• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква У у;
• Ученикът разбира лексикалното значение на думата;
• Ученикът различава дума от изречение;
• Ученикът свързва правилно думите в изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Първокласниците може да се насочат към звук [у]
и формата на неговите букви чрез следната гатанка от
Боряна Цветанова:
Смел скиор съм. Слагам ските
и летя из планините.
– У-у-у! - ми викат ветровете.
Как се казвам? Отгатнете!
Ходът на урока следва установената вече структура
на този цикъл теми.
Методическата работа с думите за звуково-буквен
анализ отново се провежда с оглед на формирането на
умения за прогностично четене, тоест четене чрез узнаване на пропуснатите букви. Ръководейки се от изображението на предмета, първокласниците изговарят
съответната дума и проверяват дали нейните звукове
съответстват на буквите, написани в модела. Щом открият звук, чиято буква все още не е изучена и те не
могат да я напишат, вместо нея оцветяват квадратчето със син цвят, тъй като пропуснатите букви в трите
думи (у_ени_→ ученик; _у_ар → куфар; _лу_а → блуза) са на съгласни звукове.
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При четенето на различните видове срички със звук
[у] акцентът отново е върху слятото четене на отворената сричка (му → ммм-у; ру → ррр-у и т.н.).
Четенето на предложените думи в колонките отново е чрез добавяне на буква. Добре е тази задача да
се съчетае с езикова задача за правилна употреба на
думите. Първоначално учениците четат двойката думи
в колонката. Например:
умее
умеем
Веднага след това им се предлага да включат тези
думи в словосъчетания с изучените вече в първи модул лични местоимения: Кое е вярно – аз умее или той
умее? (той умее); Измислете изречение с тези думи
(например: Той умее да плува.); Как е правилно да кажем – ние умеем или те умеем? (ние умеем); Съставете изречение с този израз (например: Ние умеем да
пишем).
Следва четене на кратък текст към предложена илюстрация. Преди децата да започнат да четат изреченията,
обсъждат ситуацията с помощта на следните въпроси:
Къде са момчетата? (в парка или на двора); Какво правят те? (карат ролери); Защо едното момче се държи за

пейката? (защото още не може да кара добре); Прочетете написаното и измислете как да продължим второто изречение „И На ум има ролери…“ (И Наум има
ролери, но не умее да ги кара.); Можем ли да напишем
сами това продължение? Кои букви знаем? (можем да
напишем само „И Наум има ролери, но не умее“).
Следващата задача е с езиков характер. Учениците
трябва да прочетат думите от колонката и да решат коя
от тях да свържат с думата куче. За изпълнението на
тази задача им е предложена помощ. След като прочетат диалога (Умно ли е? Умно е.), първокласниците
лесно ще се досетят, че трябва да изберат думата умно.
След като свържат двете думи, те изговарят многократно словосъчетанието умно куче, за да го запомнят
добре и да го употребяват правилно в речта си.
Последната задача в буквара е за четене на диалогична реч. Учителят може да подпомогне дейността чрез въпроси като: Къде са децата? (на покрива);
Кога е това? (през нощта); Какво държат в ръцете си?
(фенерчета); Какво гледат децата? (луната); Как изглежда тя? (кръгла е); На какво прилича кръгчето? (на
буквата О и на цифрата 0 – нула); Какво си говорят
децата? Прочетете и обсъдете.

ЗВУК И БУКВА У у – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [у];
• овладяване на контекстно четене;

• изграждане на умения за правилна употреба на
българска реч.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът чете с разбиране диалогична реч.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Като въведение по темата може да се използва следният откъс от стихотворение на Тома Бинчев:
Усмивка до уши
Усмихвай се щастливо
и няма да сгрешиш –
с усмивка най-красива,
с усмивка – до уши!
Структурата на урока обхваща следните компоненти:
– Игра за откриване на пропуснати букви в думи
Методическата работа за провеждането на тази
игра е по подобие на описаното в предходните уроци.
Звуковият анализ на предложените думи е изключително важен и затова учителят не бива да пропуска да
насочи вниманието на учениците си към него чрез въпроси като: Назовете с дума нарисуваното на първата
картинка (луна); Изговорете още веднъж тази дума, но
като удължавате нейните звукове (ллл-ууу-ннн-ааа);
Колко звука отделихте? (четири); А с колко букви е
написана думата? (с три букви); Коя буква липсва?
(втората); Коя е тя? Хайде да я потърсим! Изговорете думата отново и открийте кой е вторият звук в нея
(ууу); Напишете неговата буква.
По същия начин се работи и с другите две думи –
нула и марули.

– Четене на думи
Четенето на предложените двойки думи е чрез добавяне и замяна на букви, като отново след прочитането
им се обсъжда разликата в тяхното значение. Например:
Какво означава думата нула? (това е цифра); Посочете
пример с математическа задача, в която използваме тази
дума (например: пет минус пет е равно на нула); А какво означава думата нули? С колко нули се пише числото
сто? (100 – с две нули); А числото хиляда? (1000 – с
три нули); Какво означава думата ура? Кога я използваме? (когато се радваме на нещо); Съставете изречения
с нея (например: Ура! Започва ваканция; Ура! Заваля
сняг; Ура! Ще ходим на екскурзия!).
Важна част от лексикалната работа в този урок е
свързана със словообразуване. Дейността е свързана с
колонката думи, произтичащи от думата умора. Учениците четат последователно тези думи и когато учителят
се убеди, че те се справят добре с четивната задача,
може да им обърне внимание на разликите между тези
думи. В случая може да се проведе беседа чрез следните въпроси: Как се чувстваме, когато сме на състезание
по дълго бягане? (нямаме сили да продължим); Тогава
казваме, че сме уморени. Кога друг път се чувстваме
уморени? (когато много сме скачали; когато много
сме се трудили; когато сме носили нещо много тежко и т.н.); Съставете изречение с думата уморени. Продължете „Ние сме…“ (Ние сме уморени.); Изкажете

същото изречение, но с думата той (Той е уморен.); А
с думата тя? (Тя е уморена.); За кого можем да кажем
„Той е уморен“ (за татко); Изкажете това изречение
(Татко е уморен.); От какво е уморен татко? (Татко е
уморен от работа.); Кажете същото и за мама (Мама
е уморена от работа.); Коя дума променихте? (казахме уморена, защото мама е жена).
– Четене на кратък текст
След обсъждането на значенията, свързани с думата
умора, за първокласниците ще е лесно да разберат изреченията в краткия текст към илюстрацията. След като ги
прочетат, учителят може да провери какво са разбрали,
чрез въпроси като: Как се нарича детето? (Руми); Какво
иска то? (да играе с майка си на криеница); Защо мама
не може да играе с него? (защото е уморена); От какво
се уморяват вашите майки? Разкажете.
– Четене на диалог
След като прочетат написаното към снимката в буквара, учениците биха могли да отговорят на следните
въпроси: Как се казва момичето? (Руми); Къде е то? (в
магазина); С кого? (с майка си); Какво купуват? (зеленчуци); Какво търси Руми? (марули); Има ли в този
магазин марули? (да).
Чрез подобна беседа учителят може да установи
дали неговите ученици могат да разберат прочетеното
и до каква степен успяват. Това му дава насока за работа в следващите уроци.

ЗВУК И БУКВА Ъ ъ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за звуково-буквен
анализ на думи със звук [ъ];
• изграждане на умения за слято четене на думи;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ъ ъ;
• Ученикът разбира лексикалното значение на думата;
• Ученикът различава дума от изречение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
За въвеждането към звук и буква [ъ] може да послужи следната гатанка от Мая Дългъчева:
Лакомникът има мъка –
клъвна в петък два фъстъка –
вторият, макар и кръгъл,
в гърлото му спря на ъгъл –
ни навътре, ни навън!
Хърка денем и насън,
тръшнат от един фъстък,
лакомият… (пъдпъдък).
Ходът на урока следва установената структура,
включваща многообразие от дейности за усвояване на
гласен звук.
Първоначално се коментира формата на двете пе-
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чатни букви. В помощ на обсъждането може да е следното четиристишие от Боряна Цветанова:
Сред буквите съм ер голям,
с байрачето, с корема кръгъл.
Единствено със мене, знам,
се пишат ъгломер и ъгъл.
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Учениците определят и вида на звук [ъ] – при изговора му се чува само глас, значи е съгласен. Те може
да изпеят и онази част от песента за гласните, която е
за този звук.
Звуково-буквеният анализ на предложените три
думи се осъществява по познатата от предишните уроци методика: Какво е изобразено на снимката? (гъба);
Изговорете удължено звуковете в тази дума (ггг-ъъъббб-ааа); Кой е първият звук? (ггг); Знаем ли неговата
буква? (не); Има ли го този звук в песента за гласните? (не); Значи какъв е той? (съгласен); С какъв цвят
да оцветим неговото квадратче? (син); Кой е вторият
звук? (ъъъ); Написана ли е неговата буква? (да); Кой е
третият звук? (ббб); Как да оцветим неговото квадратче? (със синьо); Кой е последният звук? (ааа); Правилно ли е написана неговата буква в модела? (да); В коя
от думите звук [ъ] се съдържа два пъти? (ъгъл); Какво
означава тази дума? (място, където се пресичат две
страни на един предмет); Посочете къде има ъгъл в
нашата класна стая (например: ъгъл между две стени,
ъгъл на шкаф, учебен триъгълник и др.).
Следващата задача е пример за използването на
звук [ъ] като възклицание. Учениците разглеждат
илюстрацията с тримата мъже на дървото, а учителят
разказва приказката „Три умни глави“ от Елин Пелин:
Трима селяни видели старо дърво с увиснали клони. Те помислили, че дървото иска да пие вода. Решили да му помогнат. Най-умният се хванал за клоните
и увиснал. Вторият се хванал за неговите крака, а
третият увиснал за краката на втория. Натежали
тримата и дървото почнало да се навежда към ре-

ката. Изведнъж първият мъж решил да си плюе на
ръцете и… хоп – цамбурнали тримата умници във
водата.
Беседата по тази задача може да е следната: Кой
момент от приказката е изобразен на картинката?
(как мъжете се опитват да приближат клоните на
дървото до водата); Лесно ли е това? Какви звуци
изговарят мъжете? (Ъъъ!); Какво според вас означава
това? (че им е трудно и че се измъчват); Според вас
умни ли са тези хора? (не); Как можем да озаглавим
тази приказка – „Три умни глави“ или „Тримата глупаци“?
Следващите задачи за са четене на срички със
звук [ъ].
Учителят е в помощ на своите първокласници и при
изпълнението на задачата за контекстно четене на изречение. Той ги насочва чрез въпроси като: Къде са
двете момчета? (на брега на морето); Какво правят
те? (дърпат въже); Защо? (за да видят кой от двамата е по-силен); Вие участвали ли сте в състезание за
дърпане на въже? Разкажете.
След обсъждането учениците правят опит да се
досетят кои са думите в изречението, написано под
снимката. При необходимост учителят им помага със
следните въпроси: Как се казва едното момче? Прочетете (Марио); А кое е името на второто момче – Румен
или Петър? (Петър); По какво познахте? (по буквите
-ър в края на модела); Какво правят Марио и Петър
– плуват или дърпат? (дърпат); Какво дърпат – колан
или въже? (въже); По коя буква познахте? (в думата
въже има буква ъ); Кое е изречението? (Марио и Петър дърпат въже).
Комуникативната задача в края на урока е свързана със значението на думата ръми, която означава
„лек валеж“, тоест че вали дъжд, но леко, на дребни
капчици. Това значение на думата е подсказано и от
снимката.

ЗВУК И БУКВА Ъ ъ – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за звуково-буквен анализ
на думи със звук и буква [ъ];
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене на думи;
• изграждане на умения за правилна употреба на
българска реч.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът прави разлика между звук и буква;
• Ученикът чете правилно думи и изречения.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока може да се използва играта
„Ловци на звукове“, при която първокласниците да
пляскат с ръце при всяка чута дума, съдържаща звук
[ъ]. Тази игра може да е с опора на следното стихотворение от Богомил Бояджиев:

В село Ъглен някой лъгал.
Лъгал е на всеки ъгъл.
Лъгал той на всеки ъгъл,
ала себе си излъгал.
При изпълнението на първата задача учениците се
опитват да открият кои звукове не са написани с букви
в кръстословиците. За целта те изговарят всички звукове в съответната дума (например: ссс-ттт-ъъъ-лллббб-ааа) и сравняват с написаните букви, за да определят за кой звук няма буква в кръстословицата. Ако
буквата е изучена (в случая – ллл), те я пишат на правилното място. Ако не познават буквата на съответния
звук, те оцветяват квадратчето със син цвят, защото
всички празни квадратчета и в трите кръстословици
съответстват на съгласни звукове.
В този урок централно място заема задачата за четене на думи с опора на изобразеното в илюстрацията. Понеже изучените букви са ограничен брай, пред-

ложените думи са представени чрез буквени модели.
Учениците трябва да открият кои звукове се крият зад
празните квадратчета.
Моделите са в съседство с изображението на съответната дума, за да може първокласниците да се досетят за нея. Учителят ги насочва с указания и въпроси като: Поставете пръстче върху модела на думата,
която е до картинката на слънцето; Изговорете всички звукове в думата слънце (ссс-ллл-ъъъ-ннн-ццц-еее);
Кой от тези звукове е с празно квадратче? (ссс); Този
звук е съгласен и затова оцветете първото квадратче
със син цвят; Кой друг звук от тази дума не е написан с
буква? (ццц); Оцветете и това квадратче със синьо. По
подобен начин учениците откриват и останалите думи
в звуковата картина – дъга, хвърчило, гълъб, дърво,
път, дънер, дъжд, чадър, сърна, камък.

Тази задача предпоставя и речникова работа, свързана с изясняване на значението на думи, които са непознати за учениците. Например: дъга (природно явление след дъжд, когато на небето се появява лента с
различни цветове); дънер (част от дърво, когато то е
отрязано); гълъб (вид птица); хвърчило (детска играчка, направена от хартия, която лети във въздуха и се
управлява с въже); сърна (горско животно, което прилича на елен, но е без рога); път (утъпкана земя, по
която ходим пеша или пътуваме с кола) и т.н.
След като учениците прочетат всички думи и оцветят
празните квадратчета в тях, препоръчително е отново
да прочетат написаното, като учителят следи за правилния изговор на всяка от думите. Когато той се убеди,
че първокласниците знаят значението на всички думи
от звуковата картина, може да проведе беседа от типа:
Какво изобразява илюстрацията? (част от планина в
България); Какво расте в гората? (дърво); Кое животно
пасе трева до дървото? (сърна); Каква птица лети над
гората? (гълъб); Какво държи зайчето? (чадър); Защо?
Какво вали? (дъжд); Какво се появява в небето след
дъжд? (дъга); Какво изгрява на небето? (слънце).
Последната задача е за четене на кратък текст от
ключово значение за неговото разбиране е да се обясни
на децата значението на думата мърмори. То е подсказано чрез междуметието „мър-мър“ – това са звуците,
които издават котките, когато общуват помежду си.
Обикновено думата мърмори се използва, когато някой
говори неясно и неразбрано. Тази дума се употребява и
когато някой непрекъснато е недоволен или все се кара
на другите и ги съветва. Учениците могат да разберат
тези значения чрез беседа от следния вид: Какво правят
непослушните котета около своята майка? (например:
скачат и се гонят); Защо тя им се ядосва? (например:
защото вдигат шум и защото Ӝ пречат да спи); С кои
думи котката говори на своите малки? Прочетете ги
(Мър-мър!); Какво според вас им казва тя на котешки
език? (например: Не вдигайте шум!; Не скачайте!; Не
се отдалечавайте от мен!; Не ме ядосвайте! и т.н.).
След тази беседа по илюстрацията първокласниците четат изречението и отново обсъждат въпроси като:
Защо котката се нарича Мърморана? (защото все мърмори); Защо се ядосва тя на своите котенца? (защото са
много палави); Кога мама Мърморана ще спре да мърмори? (когато нейните котенца станат послушни).

ЗВУК И БУКВА Й й – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за звуково-буквен
анализ на думи със звук [й];
• изграждане на умения за слято четене на думи;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Й й;
• Ученикът различава дума от изречение;

• Ученикът чете с разбиране.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към изучаваната буква може да се
осъществи чрез следното четиристишия от Боряна
Цветанова:
Познават ме дете и майка,
с перчемче като запетайка.
На мене И-то ми е батко,
а името ми е И-кратко.
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Учениците може да построят печатната буква Й с
телата си – по подобие на снимката с децата от БУ „Св.
св. Кирил и Методий“ във Виена, Австрия.
От значение е да се направи разликата между двете
букви И и Й не само по външен вид, но и като вид звук.
Учениците знаят, че звук [и] е гласен, а чрез този урок
следва да научат, че звук [й] е съгласен звук. За тази
цел учителят може да насочи учениците да разгледат
звуково-буквените модели на предложените в буквара
думи и във всички тях да оцветят с червен цвят квадратчетата с буква И, а със син цвят – квадратчетата с
буква Й. По този начин разликата между двата звука
ще бъде ясно визуализирана.
За да осъзнаят първокласниците разликата между
звуковете [и] и [й], препоръчително е звуково-буквеният анализ да се съчетае със сричков анализ. В този
случай дейността на учениците би могла да се ръководи чрез следните въпроси и указания: Назовете нарисуваното на първата картинка (пейка); Поставете

юмруче под брадичката си, изговорете тази дума и
проследете колко пъти брадичката се удря в юмручето
(два пъти); Значи тази дума има две срички. Коя е първата сричка? Изговорете я (пей-); Кой е гласният звук
в нея? ([е]; Коя е втората сричка? (-ка); Кой е нейният
гласен? (а); Кои звукове се крият зад празните квадратчета? Открийте ги, като изговорите удължено всички
звукове в думата (ппп-еее-ййй-ккк-ааа); Кой е първият звук? (ппп); А четвъртият? (ккк); Означете със син
цвят квадратчетата на тези два звука.
По същия начин се обсъждат и звуково-буквените
модели и на думите шейна, лейка, линейка.
Следващата задача е езикова, тъй като изисква учениците да разграничат по число двете форми на думата
маймуна – една маймуна; много маймуни. Илюстрацията ориентира в броя на маймуните и става ясно, че
червената точка под картинката трябва да се свърже
със синята точка, която е до думата маймуни.
Методическата работа продължава с дейности за
четене в следния ред:
– Четене на думи
Акцентът е върху четенето думите с частицата най,
тъй като при тях се допускат много грешки както при
писането, така и при съгласуването им с другите думи
в потока на речта. Ето защо тази четивна задача може
да се разшири по следния начин: Кой от вашите приятели ви е най-мил? (например: Иван ми е най-мил.); Кой
от вашето семейство сутрин става най-рано? (например: Мама става най-рано.); Кой за вас е най-умен?
(например: Брат ми е най-умен.); Кой от вас вечер е
най-уморен? (например: Татко е най-уморен).
– Четене на диалогична реч
Преди да пристъпят към четене, първокласниците
трябва да се ориентират в речевата ситуация с помощта на въпроси като: Къде са децата? (в зоопарка); С
кое животно се забавляват? (със слона); Какво обича
да прави слонът? (обича да пръска вода); Как децата
си играят с него? (той им налива с хобота си вода).
След като прочетат думите в балоните за реч, първокласниците може да проведат разговор помежду си
на тема „Моето любимо животно“ (например: Моето
любимо животно е кучето, защото то е най-умно;
Аз пък харесвам котките, защото те са най-мили;
Аз се радвам много на рибките, защото са най-красиви и т.н.).
– Четене на монологична реч
Първокласниците четат изречението от последната
задача в буквара и разказват за своята майка.

ЗВУК И БУКВА Й й – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• изграждане на умения за разграничаване на единствено и множествено число на думите;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разграничава съгласния звук й от гласния звук и.
• Ученикът прави разлика между дума и изречение;
• Ученикът чете правилно думи и изречения.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Като начало може да се започне с играта „Ловци на

звукове“, чрез която първокласниците да улавят звук
[й] в думи от следната гатанка от Любомир Николов:
Често на края на дума стои
и е сестричка на буквата „И“.
Има я в „край“, има я в „кой“,
има я даже във думата „бой“.
Има я в „хей“, има я в „брей“,
с нея си казваме бодро „здравей“.
С нея се пише и месецът май,
хайде сега тази буква познай.
Що е то? (буква Й)
Първата задача в тази част от буквара е за четене
на изречение, съдържащо думи с пропуснати неизучени букви. Ето защо от учениците се очаква да се
досетят за думите по пътя на смисловата догадка, за
което помагат съпътстващата снимка и беседата по
следните въпроси: Къде е легнало момчето от снимката? (на тревата); Какво гледа то? (зайче); Какво
иска момчето? (да гали зайчето, да му говори и да
си играе с него); Какво му казва? Прочетете изрече-

нието и познайте кои са думите с пропуснати букви
(Мило зайче, играй с мен!); Измислете продължение
на историята. Какво ще се случи по-нататък? (например: зайчето и момчето започнали да играят на
гоненица; зайчето избягало и момчето останало
самò; зайчето подскочило и момчето се изплашило;
зайчето се скрило и момчето започнало да играе с
него на криеница и т.н.).
Следващата задача е за четене на диалогична реч
с опора на илюстрация. Първокласниците може да се
ориентират в ситуацията на общуване чрез следните
въпроси: Къде са децата? (в гората); Какво виждат?
(едно горско животно); Защо се крият зад дървото?
(за да не уплашат животното); Какво си говорят?
Прочетете думите им.
След като учениците прочетат написаното в балоните за реч, учителят проверява разбирането чрез въпроси като: Какво е животното според първото момче?
(Момчето мисли, че това е елен.); Какво мислят другите деца? (Другите деца се чудят дали това наистина е елен.); А вие как смятате? Елен ли е това? (Това
не е елен, защото няма рога.); А какво е това животно
според вас? (сърна); Виждали ли сте сърни в зоопарка?; По какво те се различават от елените?; Какви други горски животни знаете?...
Методическата работа продължава със задача за
разграничаване на единствено и множествено число.
Както се вижда в образеца, от учениците се очаква да
свържат думата мой с единични предмети (с един молив, с един чорап, с един бонбон), а думата мои – с
множество предмети (много бонбони, много моливи,
два чорапа).
Последната задача представя речева ситуация, при
която две деца спорят на кого е таблетът. Учениците
четат разговора им и се опитват да продължат диалога. Учителят ги насочва с въпроси като: Защо се карат
децата? (защото имат един таблет и всеки иска да
играе с него); Според вас как е добре да постъпят?
(например: единият да поиграе с таблета един час
и после да го даде на другия); Как вие бихте провели
този разговор? Изиграйте ролите на двете деца. Например:
Момичето: Моля те да ми дадеш за малко таблета!
Момчето: Добре! Поиграй малко и после ми го
върни! Заповядай!
Момичето: Благодаря! Ако искаш, можем да играем и двамата с него.
Целта е учениците да се приучат да използват думи
и изрази от речевия етикет на българския език.

БУКВА Я я – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• изграждане на умения за слято четене на думи с
буква Я;
• развиване на уменията за четене на изречения;
• усъвършенстване на уменията за участие в речева
комуникация.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Я я;
• Ученикът различава дума от изречение;
• Ученикът чете с разбиране.
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Вниманието на първокласниците би могло да се
насочи към буква Я чрез следното стихотворение от
Тома Бинчев:
Ябълки
Ябълки ако не ям,
няма да стана голям.
Винаги малък – джудже,
мога дори в чекмедже
да си живея. И там –
без да ме разберат,
ябълки няма да ям,
цял ден ще ям… шоколад!
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Предмет на анализ са три думи, съдържащи буква
Я. Към тях учителят може да ги насочи по следния начин: Разгледайте картинките и изкажете думите (ягода,
диня, ябълка, мляко); Изговорете тези думи и определете кои от тях започват с буква Я (ягода и ябълка); На
кое място е буква Я в думата диня? (в края на думата)
и т.н.
По преценка на учителя към тази част от урока
може да се добави още една дума, която е отговор на
следната гатанка от Дядо Пънч:
С жълти петна като пламнал пожар
в джунглите скита се я _ _ _ _ (ягуар).

Първата задача за четене е свързана с употребата
на буква Я във възклицания и звукоподражания.
Едната илюстрация е фрагмент от приказката „Дядо
и ряпа“. Ако децата не знаят приказката, учителят
може да я разкаже накратко: Един дядо засадил ряпа.
Ряпата расла, расла и станала много голяма. Когато
я видял, дядото много се изненадал. Какво казал той?
Прочетете как той изразява учудването си (Я!). Продължете думите му (например: Я! Колко голяма станала ряпата!).
Обсъждането на другата илюстрация може да е чрез
такива въпроси: Какви звукове издават котките? Прочетете (Мяу!); Какво ли ни казва котето от картинката?
Измислете (например: Здравейте!).
Следва четене на срички и колонки от думи. Работи се по метода „четене с добавяне“. Алгоритъмът
е следният: първокласникът чете първата дума, след
това я изговаря повторно, като добавя към нея допълнителните букви (Илия → Илияна; Мария → Марияна и т.н.).
Следващата задача е за четене на изречение. След
като учениците го прочетат самостоятелно, учителят
може да провери разбирането чрез въпроси като: Как

се казва момичето? (Румяна); Какво има то? (леля);
Как се казва тя? (Мария).
Четене с проверка на разбирането се осъществява
и чрез следващото изречение. Първата част от него е
свързана със зимната картина, а втората част – с пролетната картина. При обсъждането учителят може да
използва следните въпроси: Какво прави зайчето на
първата картинка? (трепери от студ); Къде се е скрило то? (под един храст); Какво има наоколо? (сняг);
През кой сезон е това? (през зимата); Какво прави
зайчето на втората картинка? (играе си); Как се чувства? (добре); Защо? (защото му е топло); През кой
сезон цъфтят дърветата? (през пролетта); Прочетете
изречението под двете картинки. Коя картинка отговаря на въпроса „Януари ли е?“ (първата); Защо? (защото януари е през зимата); Коя картинка е отговор
на въпроса „Или е май?“ (втората); Защо? (защото
месец май е през пролетта).
Последната задача в буквара е комуникативна. Методическата работа за нейното изпълнение може да
се разгърне чрез следната беседа: Къде са децата? (в
ресторант); Кой е сервитьор? (момчето); Какво си
поръчва момичето? (айрян); Какво означава това? (кисело мляко, разбито със студена вода); Коя дума за
учтивост използва? (моля); Вие какво си поръчвате,
когато сте в сладкарница? (например: торта, сладолед…); Кои думи за учтивост използвате? (Моля!; Ако
обичате!; Заповядай!; Благодаря!).

БУКВА Я я – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• усвояване на умения за съгласуване на думите в
българския език;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът прави разлика между дума и изречение;
• Ученикът чете правилно думи и изречения.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Началото на урока може да е пак чрез играта „Ловци на букви“. От първокласниците се очаква да плеснат
с ръце, когато чуят в скоропоговорката от Богомил Бояджиев дума, която съдържа буква я. Текстът е следният:
Янко яха малко конче,
яко конче, но от клонче.
Яхай, Янко, яко конче –
нищо че е само клонче.
Учителят може да се предложи и следната игра:
Ученици, отговаряйте ми само с ДА или с НЕ.
Има ли буква Я в думата… рокля? (да);
Има ли буква Я в думата… яйце? (да);
Има ли буква Я в думата… легло? (не);
Има ли буква Я в думата… моряк? (да);
Има ли буква Я в думата… лодка? (не);
Има ли буква Я в думата… сняг? (да);
Има ли буква Я в думата… дете? (не).
Първата задача в буквара е езикова. Целта е първокласниците да се упражнят в правилно свързване
на думите в българския език. На тяхното внимание са
думи, които са им познати от темата „Нашите дрехи“
от първия модул. Целта е учениците да ги свържат по
двойки, като се ръководят от техния завършек. Учителят може да подпомогне дейността им чрез въпроси
като: Коя е думата към третата картинка? (рокля); С коя
буква завършва? (с я); Прочетете думите от втория ред
(мой, моя, мое, мои); Коя от тях също завършва с буква
я? (моя); Свържете я с думата рокля и прочетете двете думи заедно (моя рокля); Продължете изречението
„Тази рокля е…“ (Тази рокля е моя.); Коя е думата за
втората картинка? (яке); С коя дума да я свържем – мой,
мое или мои? (мое); Изговорете ги заедно (мое яке);
Изкажете изречението „Това…“ (Това яке е мое.); Какво има на последната картинка? (чорапи); С коя дума
да свържем тази картинка? (с мои); Защо? (защото и
двете завършват с буква и); Изговорете двете думи заедно (мои чорапи); Продължете изречението „Тези…“
(Тези чорапи са мои.); Коя две думи останаха? (панталон и мой); Изкажете ги заедно (мой панталон); Съставете с тях изречение (Този панталон е мой).
Следващата задача е за контекстно четене – четене на изречения в контекста на ситуация, представена

чрез илюстративен материал. Преди прочита е добре да
се обсъдят обстоятелствата на общуване чрез въпроси
като: Къде са момичетата? (в лодка); Какво правят?
(разхождат се по езерото); Какво показва едното момиче? (цвете); Къде расте това цвете? (във водата);
Какво си говорят двете момичета? Прочетете.
След прочита учителят провежда беседа върху прочетеното, за да установи дали то е разбрано от учениците. Възможните въпроси са: Как се казват момичетата? (Яна и Мая); Какво пита Мая? (дали това цвете
е лале); Какво Ӝ отговаря Яна? (че това е лилия); Вие
виждали ли сте водна лилия?; Къде? Разкажете.
Последната задача в буквара е комуникативна. Преди да я прочетат, децата отговарят на въпроси като: Как
е облечено детето? На какво прилича то? (на ламя, на
змей, на дракон); Защо според вас то е с тези дрехи? (например: защото ще участва в пиеса; защото е поканено
на бал с маски; защото се подготвя за Хелоуин и др.).
След като прочетат написаното в балоните за реч, учениците е добре да покажат дали са осъществили необходимото разбиране, като отговорят на въпроси от рода на: Как
се казва момчето? (Илия); Какво пита то? (дали има ламя);
Какво смята майката по този въпрос? (според нея няма
ламя); А вие как мислите? Измислица ли са драконите?
След уроците за гласните и сонорите е предвиден
обобщителен урок. Той е само един поради ограничения четивен материал заради малкото изучени букви. В този урок акцентът е върху писане на буквите
и игри с тях.
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ЗВУК И БУКВА Т т – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• изграждане на умения за слято четене на думи с
букви Т т;
• развиване на уменията за сричкосливащо четене;
• развиване на уменията за съгласуване на думите
в българския език.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Т т;
• Ученикът разграничава графичната и звуковата
форма на думата като значеща единица;
• Ученикът усвоява механизъм на четене с разбиране.
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока на учениците може да се предложи гатанка, чийто отговор е дума, която започва с
изучаваната буква. Например следната гатанка от Любомир Николов:
Знае всеки млад играч,
че без нея няма мач.
Щом я ритнем, бързо бяга,
но съвсем не се засяга,
а се връща при децата
и започва пак играта.
Тича лудо, скача, тропка
пъргавата кръгла… (топка).
Ориентацията в графичния образ на думите се осъществява с опора на конструираната от учениците буква в снимката от ПУ „Елин Пелин“ – Хюстън, САЩ.
Препоръчително е първокласниците също да се опитат
да възпроизведат тази буква, като един от тях застане
прав и разтвори ръцете си водоравно.
В задачата за звуково-буквен анализ акцентът е
върху видовете звукове. Учениците изговарят удължено изучавания звук (ттт) и установяват, че при
изговора му се чува само шум, тоест това е съгласен
звук. Чрез последователното изговаряне на звуковете
в двете думи те откриват и звуковете за празните квадратчета. Например: Кой е третият звук в думата листо? (ссс); Как се чува той – с глас или с шум? (с шум);
Тогава какъв вид е този звук? (съгласен).
Първата задача за четене е с цел учениците да усвоят механизъм за сливане на сричките в дума. Учителят ръководи дейността им чрез следните инструкции:
Изговорете думата от първата картинка (торта); С
юмруче под брадичката определете колко са сричките в тази дума? (две); Кои са те? (тор-та); Прочетете първата сричка под картинката; С коя от другите
ще я свържем? (та); Изговорете двете срички заедно
(торта).
По същия начин се подпомагат първокласниците, за
да свържат правилно сричките и на другите две думи
(мо-тор, ме-тър) и за да ги прочетат слято като едно
цяло.

Упражнението за сливане на срички в дума се осъществява и чрез четенето на думите в колонки. Първокласниците четат сричката от първия ред (например:
тъм), повтарят я в думата от втория ред (тъм-), добавят към нея втората сричка (тъм-но) и изговарят думата цялостно (тъмно). За да се ориентират децата в
сричковите структури на думите за четене, в буквара
се използват лигатури, които показват границите на
сричката и в същото време подсказват, че сричките
трябва да се слеят една с друга.
Следващата задача е с езиков характер. Учителят
помага с въпроси като: Според вас как се нарича момчето от първия самолет? (например: Петър); Какво
прави той? (той лети); Свържете; Измислете име на
момичето от другия самолет? (например Рени); Какво
прави тя? (тя лети); Свържете; Кое животно е пилот?
(куче); Какво прави то? (то лети); Колко са децата в
последния самолет? (две); Какво правят те? (те летят).
При задачата с реда за четене вниманието на първокласниците се насочва към главната буква, с която
се пишат имената на хора.
Последната задача е за четене на диалогична реч.
След като се запознаят с текста, учениците го четат
многократно с различни задачи, например „четене по
роли“, при което децата се разпределят по тройки –
майка, дете и автор.

ЗВУК И БУКВА Т т – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Припомнянето на изучаваните звук и буква може да
е чрез една от следните две игри по избор на учителя:
1. Играта „Ловци на звукове“, свързана със следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Три дни във трънака
Трънка трънки брала.
Три торбички с трънки
Трънка е набрала.
2. Играта „Открий думи с изучаваната буква“, която да започне със следното четиристишие на Боряна
Цветанова:
Тодор, телефон, трева,
топла тиква във тава,
таратор, теле, тюлен.
Казвай думи с Т след мен!
Урокът е насочен към две основни дейности на учениците – четене и говорене за целите на комуникацията и четене на кратък текст с последваща проверка на
разбирането.
Комуникативната ситуация е представена чрез
снимката в началото на буквара. Преди да пристъпят
към четене на написаното в балоните за реч, учениците се ориентират в обстоятелствата на общуването чрез въпроси като: Кои са на снимката? (баща и
дъщеря); Къде са те? (на дивана вкъщи); Какво има
пред себе си бащата? (лаптоп); Какво прави момичето? (гледа в лаптопа на баща си); Според вас какво
прави бащата? (например: работи по проект; чете
електронната си поща; проверява какво ще е времето през следващите дни; търси място за почивка
през лятото и т.н.).
След този анализ на ситуацията първокласниците
четат репликите на двамата участници в общуването
и ги коментират чрез следните насочващи въпроси на
учителя: Как се казва момичето? (Таня); Какво пита тя
баща си? (Има ли интернет?); Какво отговаря той?
(че няма интернет); Как според вас може да продължи
разговорът?
На учениците се дава възможност да предложат
различни идеи. Ако се затрудняват, учителят може да
им подскаже чрез въпроси като: Ще може ли бащата да
си свърши работата без интернет? (не); Тогава какво
трябва да направи? (да извика някого на помощ); Какво ще си кажат в този случай Таня и баща Ӝ? Например:

Таня: Ами какво ще правиш сега?
Бащата: Ще извикам някого да ми помогне.
Таня: Кога ще дойде той?
Бащата: След един час.
Таня: Може ли през това време аз да играя на компютърната игра в лаптопа?
Бащата: Ето, заповядай!
Целта на тази част от методическата работа е първокласниците да се упражняват да водят диалог в устна
форма.
Следващата задача е за четене на текст. Преди запознаването с четивото учениците четат предложените
опорни думи от текста. От една страна, целта е те да се
упражнят в слято четене на отделни думи, което ще им
помогне по-лесно и по-бързо да ги прочетат, когато ги
срещнат в текста; от друга страна, това е възможност
да се ориентират в значението на думи, които са ключови за разбирането на текста. Например: утро – сутрин, начало на деня; терен – място за игра на футбол,
стадион; тренират – упражняват се много, за да имат
успех в състезание. На трето място, тези думи подсказват разказаната в текста история.
За да се осъществи контекстно четене, учениците трябва да имат свои предположения относно съдържанието на текста. Ето защо учителят насочва
вниманието им към илюстрацията и им помага да я
осмислят чрез въпроси като: Къде са децата? (на терена/стадиона); Кога е това? (сутринта); Колко
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момчета играят футбол? (три); Какво правят другите деца? (гледат ги); Според вас какво казват те на
футболистите? (например: да ритат силно); Защо?
(за да вкарат гол). Всичко това помага на учениците
да имат нагласа и свои очаквания относно историята,
която ще прочетат.
След няколкократното прочитане на разказа първок-

ласниците четат въпроса от теста и избират правилния
отговор (Няма уморени).
Учителят може да задълбочи разбирането чрез
беседа от следния вид: Как се казват трите момчета?
(Тони, Емил и Мартин); Откога са на стадиона? (от
ранно утро); Защо тренират? (за да станат добри
футболисти) и т. н.

ЗВУК И БУКВА Д д – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• изграждане на умения за слято четене на думи;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• развиване на уменията за съгласуване на думите
в българския език.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Д д;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът разбира смисловата цялост на изречението.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Вниманието на учениците към буквата може да се
насочи чрез следната гатанка от Мая Дългъчева:
Той издишва дим лютив,
но не е локомотив.
Може да лети навред,
но не е и самолет.
В приказките е рисуван,
от децата е сънуван –
даже батко бе разплакан,
че насън го гонил… (дракон)
След коментарите относно формата на двете печатни букви учениците се насочват към думите за звуковобуквен анализ. По посочения в предишните уроци начин те откриват кои са звуковете за празните квадратчета и разделят двете думи на срички (дел/фин, ми/да).
Важна част от този анализ е и обсъждането на видовете
звукове – гласни и съгласни. Добре е да се даде възможност на първокласниците да оцветят съответните квадратчета с червен цвят за буквите на гласните звукове и
със син цвят – за буквите на съгласните звукове.
Първата задача за четене е с цел да се развият уменията на първокласниците да четат чрез добавяне. Ето
защо в колонките са срички, към които децата добавят буква, при което се получава дума (например до
→ дом).
По този начин се четат и производните думи лед →
леден и труд → труден, от една страна, целта е първокласниците да усъвършенстват сричкосливащото четене, а от друга страна, при четенето на подобни думи
учениците ги запомнят като двойка. Това им помага при
правописа, тъй като втората дума (леден) е начин да се
провери коя е буквата в края на първата дума (лед).
Следващата задача е за съгласуване на думите. Уче-

ниците трябва да изберат прилагателно в женски род,
за да го свържат с думата жена. Те се ръководят от
окончанието на двете думи, което трябва да е еднакво
(млада жена). Задачата може да се разшири, като учителят предложи на учениците си да образуват словосъчетания с думите в колонката и думи като: мъж (млад
мъж); животно (младо животно); лекари (млади
лекари) и др.
Друга трудност за учениците, които изучават българския език като втори, е правилното използване на
предлозите. Ето защо в буквара има и задача за четене
на словосъчетание с предлога над. Целта е първокласниците да се ориентират в неговото значение с помощта на снимката и да имат образец за неговата употреба.
Към това може да се добавят и други примери чрез замяна на думата морето с други думи. Например: Птиците летят над… реката; езерото; океана; планината; гората; къщите и др.
Следва задача за четене на думи и изречение, което съдържа една от тях. От една страна, колонката с

думи е съставена така, че да улеснява четенето (всяка
следваща дума е образувана от предишната). От друга
страна, думите са написани така, че за децата да е видима общата им част (род). Това е пропедевтика към знанията за сродни думи и за корен на думата. След като
прочетат изречението, учениците определят коя от думите в колонката е използвана в него. По преценка на
учителя може да се проведе и беседа за България (Кой
от семейството ви е роден в България?; Какво знаете
за нея?; Посетили ли сте България?; Колко пъти?; При
кого отивате там?; В кой град? и т.н.).

Следващият четивен материал е пак колонки от
думи, но акцентът е върху множественото число на
тези думи (например: домат → домати). Препоръчително е при повторното четене на думите от всяка колонка учениците да добавят и думите един или много
(една дума → много думи; една мида → много миди;
един домат → много домати).
Последната задача е за четене на диалог. Препоръчително е един от прочитите да е по роли, за да могат
първокласниците да се упражнят в употреба на диалогична реч.

ЗВУК И БУКВА Д д – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• разширяване на речниковия запас с български
собствени имена;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Начало на урока може да е играта „Ловци на звукове“ чрез следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:

Динка засадила дини,
расли дини във градини.
Брала Динка едри дини,
дини като за витрини!
Към нея може да се добави и играта „Измисли думи
с буквата“, като нейното начало да е следното четиристишие от Боряна Цветанова:
Думи с Д – кои са те?
Дядо, диня и дете,
дебеланко, дрехи, ден.
Продължавай ти след мен!
Урокът се изгражда върху две основни дейности на
учениците – ориентиране в ситуация на речево общуване и четене на текст с проверка на разбирането.
Комуникативната ситуация, предложена в буквара,
е за общуване между деца. Ето защо преди снимката
има ред от думи за четене. Разбира се, основната цел е
да се усъвършенства четенето на думи. Важно е също
така да се обърне внимание на главната буква при имената на хора. Не на последно място, четенето на тези
думи води до обогатяване на речника на билингвите с
български имена за мъже и жени. Ето защо учителят
може да предложи на учениците си да изброят други
български имена, различни от прочетените (например: Георги, Владко, Иван, Кирил, Румяна, Боряна,
Кубрат, Симеон и др.).
При анализа на обстоятелствата, при които протича
общуването между момчетата от снимката, може да се
използват следните насочващи въпроси: Какво правят
момчетата? (разговарят по телефона); А какво си говорят? Прочетете думите им.
След като учениците прочетат написаното в балоните за реч, учителят проверява разбирането чрез
въпроси като: С кого разговаря първото момче? (с
Димо); Какво му казва? (кани го на гости); Съгласен
ли е Димо? (да); Как се казва третото момче? (Тодор);
Според вас какво ще правят момчетата заедно? (например: ще си играят; че разглеждат снимки; ще гледат
детски филми; ще си разказват случки и т.н.).
Другата основна дейност в този урок е контекстното четене.
Първоначално учениците четат реда от думи преди текста, за да се ориентират в тяхното значение, тъй
като това са ключови думи от текста. Добре е учителят
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да изясни какво означават някои от тези думи. Например: лете (през лятото), мъдър (умен човек, които е
научил много неща през живота си), труд (работа).
Препоръчително е децата да открият в текста думата
с лигатури (ароматен), да я прочетат и да научат от
учителя си нейното значение – нещо, което е с приятна
миризма.
Подготовката за възприемането на текста може да
се осъществи както върху основата на тези думи, така
и с опора на илюстрацията към разказа. Въпросите на
учителя може да са следните: Кои са героите в историята? (дядо и дете); Къде са те? (в къща край морето);
Кога е това? (през лятото); Какво ядат? (дини и мед);
Как мирише медът? (приятно); Какво казваме за мед,
който мирише приятно? Какъв е той? (ароматен); Какъв е дядото? (мъдър). По този начин първокласниците
научават голяма част от разказаното в текста още пре-
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ди да са го прочели. Това им помага при самостоятелен
прочит на разказа да четат с водеща смислова догадка,
което е показател за напредък в четенето.
След запознаването с текста и упражненията за четенето му учениците решават тестовата задача, като
посочват правилния отговор на въпроса (дини и мед).
Към това учителят може да зададе допълнителни въпроси, чрез които да разбере има ли нещо неясно за
първокласниците. Например: Кой ни е дал дините?
(трудът); Какво според вас означава това? (че хората
трябва много да се трудят, за да отгледат дини);
А какво ни дават пчелите? (мед); Работливи ли са те?
(да); Значи нашият мед е от труда на пчелите; Вие
обичате ли да се трудите? (да); Какво правите вие за
другите хора? (например: помагаме у дома на мама
и татко); Значи и вие сте много работливи и мъдри.

ЗВУК И БУКВА С с – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за сричкосливащо
четене;
• развиване на уменията за съгласуване на думите
в българския език;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът чете правилно думи и изречения.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока учителят може да въведе изучаваната буква чрез следната гатанка от Любомир Николов:
Всяка зима идват пак
на огромен бял рояк
да покрият всичко в бяло
и ефирно одеяло.
Но преди това лудуват
и из въздуха танцуват.
Тия нежни балеринки
ги наричаме… (снежинки).
Първокласниците може да свържат графичния
образ на буква С с формата на луна – по подобие на
„живата буква“, представена на снимката от ученици
от българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Лос Анджелис, САЩ.
При звуково-буквения анализ вниманието на първокласниците се насочва към разделянето на думите на
срички. Това умение е от полза за правилното пренасяне на думите на нов ред. От значение е да се обсъди и видът на звук [с]. Когато се изговаря удължено
(ссс), той наподобява съскане на змия и при изговора
му се чува само шум, тоест той е съгласен звук. Своите
знания за видовете звукове първокласниците следва да
приложат, като оцветят с червено и със синьо квадрат-

четата в звуково-буквените модели на думите скиор и
самолет.
При задачата за четене на срички и едносрични думи
отново се прилага методът „четене чрез добавяне“.
Новата сричкова структура, която се въвежда, е ССГС
(съгласен + съгласен + гласен + съгласен), например
слон. Инструкцията за първокласника е следната:
1. Прочети сричката на първия ред (сло);
2. Запомни буквите на тази сричка;
3. Погледни думата на втория ред;
4. Повтори запомнената сричка (сло);

5. Изговори я удължено (слооо-) и добави към нея
другата буква (слон);
6. Прочети думата (слон).
Следващата задача дава възможност на първокласниците в занимателна за тях форма да упражнят уменията си да откриват пропуснати срички в думи. Указанията на учителя може да са следните: Колко ябълки има
първият таралеж? (три); Коя от тях е бяла? (първата);
Коя ябълка трябва да е на нейно място? Познайте я по
цвета. Свържете ги и прочетете думата (сирене). По
същия начин учениците откриват и другите пропуснати срички в думите солети и салата.
В следващия ред за четене са включени двусрични и
трисрични думи, съдържащи изучаваната буква.
След него има езикова задача за съгласуване на думите по род и число. Преди четенето учениците разглеждат снимката с децата, които са на стена за катерене, и я обсъждат чрез въпроси като: Вие качвали ли
сте се на такава стена?; Трудно ли е? (да); Защо? (защото трябва да си силен); А опасно ли е? (не, защото
си вързан с въже); А може ли да паднеш? (да, ако се
подхлъзнеш); Това означава, че трябва да си смел.
Прочетете думите в първата колонка. Кой е силен?

(той); Кой е той? (момчето); Коя е силна? (тя); Коя
е тя? (момичето); Кое е силно? (то); Кое е то? (детето); Кои са силни? (те); Кои са те? (всички деца на
катерушката);
Следвайте образеца и попълнете пропуснатите букви в думите от втората колонка; Коя е буквата за тя?
(а); За то? (о); За те? (и); Прочетете написаното.
По преценка на учителя задачата може да се разшири с изпълнение в устна форма. По подобие на образеца учениците може да променят и други прилагателни
имена (например: той е красив → тя е красива, то е
красиво, те са красиви).
Последната задача в буквара е за четене на кратък
текст. След запознаването с текста, препоръчително
е да се направи „подборно четене“, при което учителят задава въпроси, а учениците отговарят с думи от
текста. Например: Кой прави снимките? (момчето);
Кого снима то? Прочетете думите от текста (сестра
си); Защо му е трудно да я снима? Прочетете изречението (Тя дори и за минута не стои мирна.); Какво
прави майката? Прочетете (Мама се смее.); Прочетете
изречението, в което се разказва как се чувстват всички (Тримата сме радостни).

ЗВУК И БУКВА С с – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока може да се използва играта
„Ловци на звукове“ чрез следната скоропоговорка от
Богомил Бояджиев:
Пее кос с дълъг нос:
– Носорог си дългонос!
Носорогът изрева:
– Бягай, ще те набода!
Към нея може да се добави и игра за откриване на
думи, съдържащи изучавана буква. Като начало на
тази игра е подходящо следното четиристишие от Боряна Цветанова:
Слънце, слон, сърце, съсед,
стол, сладкиш и сладолед –
само че това не са
всички думи с буква С.
За да продължи играта,
казвай ми ги ти нататък!
Първият компонент на урока е свързан с комуникативната задача, представена чрез снимката в началото на страницата. Добре е, преди да се прочете напи-

саното, учениците да обсъдят ситуацията на общуване
с помощта на въпросите: Къде са седнали децата? (на
една пейка); Защо момчето е далеч от момичетата?
(защото не иска да говори с тях); Как изглежда то –
тъжно или весело? (момчето е тъжно); Защо ли то се
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сърди на момичетата? (защото са се скарали); Според
вас за какво са се скарали? (например: защото те са
го победили в състезание); Сърдят ли му се момичетата? (не); По какво разбирате? (те са усмихнати); А
дали е така, ще разберете, като прочетете написаното в
балоните за реч.
След прочита е добре учениците да измислят продължение на разговора. Един от тях приема ролята на
сърдитото момче, а останалите се опитват да го развеселят. Например:
Децата: Искаш ли да играем на криеница?
Момчето: Не искам!
Децата: А искаш ли да скачаме на въже?
Момчето: Не!
Децата: Ела с нас на кино! Има много хубав филм.
Момчето: Добре!
Чрез диалози от този тип учениците не само усъвършенстват своята устна реч на български език, но
и се учат да преодоляват конфликти, каквито често се
получават между децата в тази възраст.
Вторият компонент на урока е свързан с контекстно четене. Методическата работа се организира
по познатия вече ред.
– Четене на ключови думи от текста
Всички предложени думи съдържат изучаваната
буква и това е възможност за първокласниците да се
упражняват да я свързват с другите букви в думата. Редът от думи включва и различни сричкови структури за
четене. Ново предизвикателство за първокласниците е
четенето на срички със струпани съгласни – например
стро-ят.
След като учителят се убеди, че учениците са се нау-

чили добре да четат тези думи и разбират тяхното значение, им предлага да съставят с тях изречения (например:
сутрин, студено → Сутрин е студено; строят, самолет → Те строят самолет). По този начин първокласниците се подготвят да разберат тези смислови единици,
когато при четенето на текста попаднат на тях.
– Обсъждане на илюстрацията към текста
Първокласниците разглеждат илюстрацията и се
опитват да опишат съставящите я елементи. Учителят
им помага с въпроси като: Колко са героите в историята? (двама); Кои са те? (момче и момиче); Как ги наричаме, когато са от едно семейство? (брат и сестра);
Къде са те? (у дома); Какво правят? (играят си); Какво
са построили? (самолет); Защо децата искат да имат
самолет – ще разберете, като прочетем текста.
Следва прочит от учителя и самостоятелен прочит от учениците. Препоръчително е да се направи и
съвместно четене – например всеки ученик да чете по
едно изречение. Особено подходящо е и подборното
четене, което може да се организира върху основата на
следните въпроси: Какъв ден е? (неделя); В коя част на
деня? (сутринта); Какво е времето? (студено); Как се
казват децата? (Соня и Стоян); Къде са те? Прочетете
цялото изречение (Соня и Стоян си седят у дома.);
Открийте в текста и прочетете изречението, в което се
разказва какво правят децата (Строят самолет от
маса и три стола.); Защо им трябва самолет? Прочетете (Мислят да отлетят до морето.); Какво се чудят децата? (дали там е лято).
Като резултат от обсъждането учениците би трябвало без затруднения да отговорят правилно на въпроса от тестовата задача (у дома).

ЗВУК И БУКВА З з – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за сричкосливащо
четене;
• изграждане на умения за правилна употреба на
предлози в българския език.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква З з;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът чете правилно думи и изречения.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването на първокласниците към звука, който
ще се изучава, може да е чрез следната гатанка от Мая
Дългъчева:
Тя игрива е и мила
и на нашата кобила
май е първа братовчедка,
нищо че вълшебна четка
е рисувала райета
по гърбината Ӝ клета,
та да я обърква всеки
с пешеходните пътеки.
Що е то? (зебра)

Първокласниците се ориентират в графичния образ на буквата чрез фигурата, направена от ученици
от българско неделно училище. За да осъзнаят по-ясно
елементите на тази буква и тяхното свързване, първокласниците може да я възпроизведат чрез конец или
чрез лента.
При изпълнението на задачата за звуково-буквен
анализ акцентът е върху вида на звуковете. Изговаряйки удължено изучавания звук (ззз), учениците установяват, че той е съгласен звук, тъй като се чува не само
глас, а и шум. Другият начин е да си припомнят песента за гласните, за да открият, че звук [з] не е сред тях,
следователно той е съгласен.
Своите знания за видовете звукове първокласниците може да приложат на практика, като открият в моделите на двете думи (звезда и ваза) всички гласни и
ги оцветят с червено, а след това да оцветят със синьо
всички останали квадратчета, тъй като те са за съгласни звукове. При анализа е добре да се обърне внимание не само на последователността на звуковете в тези
думи, но и на позицията на изучавания звук – Колко
пъти се съдържа звук [з] в думата звезда? (два пъти
– в началото и в средата на думата); От колко звука
се състои думата ваза? (четири); Кои са те? (ввв-ааа-

ззз-ааа); На кое място е звук [з] в нея? (на трето място); Кой е първият звук? (ввв); Какъв вид е той? (не
е гласен, значи е съгласен); С какъв цвят трябва да е
неговото квадратче? (син) и т.н.
Следващата задача е за четене на едносрични думи
с изучаваната буква. Използва се отново методът „четене чрез добавяне“, за да може учениците за овладеят
по-сложната сричкова структура ССГС в думите знам
и змей.
В този урок четенето на думи е представено в занимателна форма чрез „буквени карти“, в които първокласниците трябва да открият думата, която съответ-

ства на картинката. Образец на дейността е представен
чрез първата карта, в която сред многото букви са оцветени квадратчетата с думата роза. Учителят направлява децата с указания и въпроси като: Погледнете втората карта с букви. Коя дума търсим в нея? Какво е нарисувано? (знаме); В кой ред откривате тази дума? (в
последния ред); Оградете я и я прочетете още веднъж,
за да сте сигурни, че това е правилно написаната дума.
По същия начин първокласниците откриват и думата
зеле в първия ред на третата буквена карта.
После учениците отново четат думи с изучаваната
буква, но при по-голяма четивна трудност, тъй като
предложените думи са двусрични и трисрични.
Следващата задача за четене е свързана с правилната употреба на предлога зад. Учениците разглеждат
илюстрацията и четат изреченията към нея, като учителят ги насочва чрез следните въпроси: Какво правят
трите деца? (дърпат въже); Защо? (защото се състезават с другия отбор, който дърпа въжето от другата страна); Прочетете първото изречение и кажете
как се казва момичето, което е отпред (Златина); Кой
е зад Златина? (Стоян); А кой е зад Стоян? (Симеон);
Хайде да разкажем същото, но за децата от нашия клас.
Кой стои на първата маса? (…); А кой е зад него? (…)
и т.н.
Добре е учениците да упражнят употребата на този
предлог в своя дейност. За целта им се предлага да се
подредят в една редица по височина и всеки от тях да
казва „Аз съм зад…“. След това може да се разделят в
две редици на момичета и момчета и отново да изказват
изречението „Аз съм зад…“. По преценка на учителя
играта може да продължи, но този път с употребата на
предлога пред, при което изречението ще бъде „Аз съм
пред…“.
Последната задача в буквара е за четене на текст.
Учениците разглеждат снимката, четат текста и отговарят на въпроси като: Къде са децата? (на езерото);
Какво правят те по леда? (пързалят се); На кое място е Елиза в състезанието? (Елиза е трета.); А къде
е Злати? (Злати е на земята.); Защо? (защото се е
подхлъзнал и е паднал).

ЗВУК И БУКВА З з – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене;
• формиране на начални умения за промяна на глаголи по лице и число;
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът прилага правилата за речева учтивост
(поздрав, благодарност, молба);
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Като начало на урока може да се използва следното
четиристишие от Боряна Цветанова, което е подходящо за играта „Ловци на звукове“:
С буква З сме на закуска
Зайо вкусно зеле хруска,
Зрели зарзали в зори...
Ти започвай – раз, два, три!
Този урок се състои от три части.
Първата част е свързана със ситуация за запознаване и предпоставя употреба на учтиви думи от българския речев етикет. Умението на детето да се представи
пред непознат човек с граматически правилна българска реч е изключително важно при общуване с носители на българския език.
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Първокласниците четат написаното в балоните за
реч към снимката и повтарят тези изречения, но от свое
име.
Обсъждането на тази ситуация може да е чрез следните въпроси и указания: Представете си, че срещате
непознато дете на вашата възраст. С коя дума ще го
поздравите? (Здравей!); Какво ще го попитате? (Как
се казваш?); Добре е, когато детето ви отговори, да му
кажете „Благодаря! Приятно ми е да се запознаем! Аз
се казвам…“. Какво друго ще му разкажете за себе си?
(например: на колко години съм; къде съм роден; къде

живея; в кое училище уча; в кой клас съм); С коя дума
ще се разделите? (Довиждане!).
За да се приучат първокласниците да употребяват
тези изрази, препоръчително е да се разделят по двойки и да изиграят помежду си подобни ситуации на запознаване.
Втората част от урока се отнася до правилната
употреба на глаголите. Първокласниците разглеждат
снимката на урок в класната стая и четат написаното
в балоните за реч. Въпросите и инструкциите на учителя са: Какво пита учителката? (Знаете ли?); Какво
отговарят учениците? (Аз зная!); Прочетете на глас написаното в двете колонки. Повторете го няколко пъти.
Сега аз ще задавам въпроси, а вие ми отговаряйте с
думи от колонките; Той знае ли? (той знае); Ние знаем
ли? (ние знаем); Тя знае ли? (тя знае) и т.н. Целта е
първокласниците да научат много добре тези словосъчетания и по подобие на тях да образуват и други.
Третата част от урока е за усъвършенстване на контекстното четене. Първокласниците обясняват какво
виждат на рисунката, с помощта на въпросите: Кои
са героите в историята? (жена и дете); Какво има на
масата? (ваза); Какви са цветята в нея? (рози); Колко
са? (три); Изкажете го с цяло изречение: На масата…
(На масата има ваза с три рози.); Как се чувстват
жената и детето? (радостни са); Досещате ли се защо?
(не); Тогава да прочетем разказа.
След първия прочит учителят дава възможност
на първокласниците да задават въпроси за непознати думи в текста. Следва самостоятелен прочит, след
което се провежда беседа по съдържанието на разказа:
Как се казва момичето? (Зара); Коя е жената до него?
(нейната майка); Какъв празник има тя? (имен ден);
Каква изненада е подготвила Зара за майка си? Прочетете в текста („Зара е донесла три рози и е украсила
масата.“); Как се чувства майката? (много е щастлива, плаче от радост); Как тя нарича своето дете?
(златна роза).
В края на урока първокласниците изпълняват тестовата задача, като отбелязват правилния отговор.

ЗВУК И БУКВА К к – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за сричкосливащо
четене;
• развиване на уменията за употреба на въпросителни изречения.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква К к;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът свързва правилно думите в изречението.
• Ученикът чете правилно думи и изречения.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането към буквата може да е чрез следната
гатанка от Илия Буржев:

И чете, и играе,
и говори, и знае,
и буквите всички
ги пише сякаш с ръчички.
А от екрана пред нас
узнавам всичко в тоз час.
Що е то? (компютър)
При коментара относно формата на изучаваната
буква учениците биха могли да конструират с телата
си „жива буква“ по подобие на тази от снимката.
При звуково-буквения анализ учениците се съсредоточават върху видовете звукове, като оцветяват с
червено квадратчетата, съдържащи гласни, и със синьо
– квадратчетата на съгласните. От значение е децата да
се упражнят и в разделянето на двете думи на срички,
което им помага да ги пренасят правилно на нов ред.

По преценка на учителя може да се организира и речникова работа, като учениците съставят изречения с
думите кокиче и кънки, за да стане ясно дали разбират
тяхното значение (например: В градината има кокиче; Децата карат кънки).
Четенето започва с двойките срички и думи, които
ги съдържат. Чрез тази задача първокласниците усъвършенстват своите умения да четат думата чрез добавяне на буква или сричка (рок → рокля).
Упражняване на сричкосливащото четене е предвидено и чрез следващата задача, в която първокласните
образуват думи от срички, които четат по посока на

стрелката (ка-лин-ка → калинка, ки-та-ра → китара,
ко-ле-ло → колело).
Следващата задача е с цел да се усъвършенстват
уменията на първокласниците да съставят кратки въпроси. Учениците разглеждат илюстрацията и под ръководството на учителя анализират нарисуваното: Кои
са героите в историята? (деца и животни); Къде са те?
(в зоопарка); Кое е смешното? Кой е в клетката? (децата); А какво правят животните? (те са отвън и се
радват на децата в клетката).
След обсъждането на илюстрацията първокласниците четат въпросите към нея и се опитват да ги
разширят. Ако се затрудняват, учителят им помага
по следния начин: Задайте въпрос към изречението
„Момчето е в клетката“, като използвате думата кой
(Кой е в клетката?); По същия начин задайте въпрос
към изречението „Момичето е в клетката“ (Кой е
в клетката?); Задайте въпрос към изречението „Отвън е слонът“, като използвате думата къде (Къде е
слонът?); По същия начин попитайте за жирафа и за
маймуната? (Къде е жирафът?; Къде е маймуната?);
Добавете думата как в изречението „____ се чувстват
децата?“ (Как се чувстват децата?); Задайте същия
въпрос, но за животните (Как се чувстват животните?).
Упражнението може да се разшири, като учителят
предложи на първокласниците да си задават въпроси
един на друг, като използват думите кой, къде и как
(например: Кой е твой приятел?; Къде живееш?; Как
се казва майка ти? и т.н.).
Следващата задача е за допълване на дума в изречение. Първокласниците четат основата на изречението
(В реката има…) и колонката от думи. Снимката им
помага да решат коя от тези думи да включат в изречението (В реката има лодка).
Последната задача е за четене на кратък текст. След
неговия прочит учителят проверява разбирането с въпроси като: Колко котета е родила котката? (три); Как
мъркат те? (кротко); Какво искат котетата? (мляко);
Какви са те? Открийте в текста изречението и го прочетете на глас (Лакоми са, но са малки и сладки).

ЗВУК И БУКВА К к – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в комуникативни ситуации;
• усъвършенстване на уменията за съгласуване на
думите в българския език;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.

Едната е „Ловци на звукове“, чрез която учениците
да пляскат с ръце всеки път, когато чуят звук [к] в следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация.

Другата игра е за измисляне на думи с изучаваната
буква, като нейно начало е следното четиристишие от
Боряна Цветанова:

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Като начало на урока може да се използват две игри.

Кръстьо в Красно село
е кравар голям.
Сто рогати крави
Кръстьо храни сам.

С К измислих: колело –
колко лесничко било!
кон, кебапче, козунак.
Спирам тука – ти си пак!
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Урокът започва с комуникативна задача. Учениците четат написаното в балоните за реч и с помощта
на учителя обсъждат ситуацията на общуване: Кои са
участниците в общуването? (майка, дете и баща);
Къде са те? (у дома); Защо са тревожни? (защото
Кети е болна).
На първокласниците се предлага да измислят продължение на диалога и да го изиграят. Възможни са
различни варианти. Например:
Майката: Как си, Кети? Какво те боли?
Кети: Лошо ми е. Боли ме глава.
Майката: Сигурно има температура.
Бащата: Да дойде ли лекар?
Кети: Не искам! Страх ме е от инжекции!

Бащата: Тогава ще ти дам лекарство.
Кети: Горчиво ли е то?
Майката: Не се тревожи! Важното е да оздравееш! …
Следващата задача е за съгласуване на думи по род
и число. Учителят ги насочва чрез въпросите: С коя
буква завършва думата тениска? (а); Коя от думите
със синя точка завършва със същата буква? (къса);
Свържете и прочетете двете думи заедно (къса тениска); Образувайте изречение с тези думи (например:
Аз имам къса тениска). По същия начин действат и
с останалите думи и в резултат на това се получават
следните двойки думи: къси дънки; късо сако; къс елек.
По преценка на учителя задачата може да се разшири, като се добавят и други прилагателни имена
(например: нов, нова, ново, нови). Първокласниците
устно изказват съответните словосъчетания (нова тениска; нови дънки; ново сако, нов елек).
Последната задача в този урок е за четене на текст.
Първоначалният прочит е от учителя, след което на
първокласниците се дава възможност да питат за думи,
които са непознати за тях. Следва самостоятелен прочит от учениците. Текстът се чете няколко пъти, но
с различни задачи. Например: Кой пръв ще намери в
текста посочената дума? (учителят казва дума, децата
четат текста, за да я открият, и посочват с пръст думата). По този начин първокласниците могат да търсят в
текста следните думи: криле, комина, тайни.
Целесъобразно е да се проведе и беседа с цел да се
подпомогне разбирането на текста. Въпросите на учителя може да бъдат следните: Имат ли елените криле?
(Елените нямат криле.); Какви въпроси си задава детето? Всеки от вас да прочете по един негов въпрос
(Как така Дядо Коледа лети?; И откъде знае кой е
домът на детето, за да отиде там?; А като слезе
от комина, къде се мие?); А какви въпроси си задавате
вие за Дядо Коледа? (например: Има ли Дядо Коледа?;
Защо той прилича на моя дядо?; Откъде знае какви
подаръци искам?; Как успява да посети всички деца
на света? и т.н.).
След беседата първокласниците изпълняват тестовата задача, като избират правилния отговор на въпроса (текстът е от името на дете).

ЗВУК И БУКВА Г г – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за сричкосливащо
четене;
• развиване на уменията за съгласуване на думите
в българския език.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Г г;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът свързва правилно думите в изречението.
• Ученикът чете правилно думи и изречения.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Учениците може да разпознаят с коя буква ще се
запознаят в този урок чрез следната гатанка от Дядо
Пънч:
След дъжд на всяка стъпка
в гората никне г_ _ _ _ ! (гъбка)
Графичният образ на буквата първокласниците
може да свържат с формата на „живата буква“, която
са конструирали учениците от българското училище
„Дв. св. Кирил и Методий“ в Лос Анджелис, САЩ.
Първокласниците може да я възпроизведат и чрез връв
или конец. Те могат да я опишат като една голяма права
чертичка с една по-малка чертичка отгоре. Добре е да я

сравнят с друга изучена буква – например главната печатна буква Е, в която има две малки чертички повече.
При анализа на звук [г] учениците може да го сравнят със звук [к] – и двата звука са съгласни, но при [г]
се чува не само шум, но и звук, защото той е звучен
съгласен. Добре е учениците да запомнят двата звука
като двойка, тъй като това ще им помогне при усвояване на правописа на звучните съгласни.
Звуково-буквеният анализ се провежда с цел да се
автоматизира процесът на удълженото последователно изговаряне на звуковете в думата. Това е от особена важност при писането на думите, защото, докато
пише едната буква, детето изговаря следващия звук,
за да разбере коя да е следващата буква. Дейността
за звуков анализ може да се усложни чрез определяне
на последователността на звуковете. Например: Кой
звук е след [а] в думата агне? Изговорете го удължено (ггг); А кой звук е след [г]? (ннн) и т.н. Внимание се обръща и на звуковете с неизучени букви:
Кое квадратче е празно в думата гъба? (третото); Да

открием кой е неговият звук. Изговорете думата по
звукове (ггг-ъъъ-ббб-ааа); Кой е третият звук в нея?
(ббб); Знаем ли как се пише тази буква? (не); Тогава
нека само да оцветим квадратчето на звук [б] със синьо като съгласен звук.
Четенето на срички и думи с тях е по вече познатия
начин – детето чете и запомня сричката на първия ред
(например: гър); повтаря я в думата от втория ред и
добавя към нея новата сричка (гърло).
В урока е включена и езикова задача за съгласуване
на думите по род. При свързването на думите учениците се ръководят от тяхната последна буква. За да е
по-видима за децата тази връзка, в буквара окончанията на думите за женски и среден род са означени с цвят,
за да се отделят от другите букви в тази дума. Действа
се с вече описаната методическа процедура: Прочетете
думите на първия ред (един, една, едно); Коя е последната буква в думата една? (а); Потърсете на втория
ред дума, която също завършва с а? (гума); Свържете
двете думи и ги прочетете заедно (една гума); А кои
две думи завършват с буквата о? (едно и легло); Свържете и прочетете (едно легло); Кои две думи останаха?
Свържете ги (един кръг); Образувайте изречение с тях
(например: Нарисувах един кръг).
Следващата задача е за четене на римувана реч.
Първокласниците вече са коментирали значението на
думата дъга, така че първото двустишие може да се
прочете като гатанка: Отгатнете последната дума:
Над града ни сега
грее ярка _ _ _ _ (дъга).
Децата сами могат да се досетят не само за отговора
на гатанката, но и за значението на думата ярка, като
се ръководят от рисунката: Каква е дъгата? (ярка – излъчва силна светлина, блести).
Стихотворението „Книга“ е кратко и благозвучно.
Ето защо е препоръчително първокласниците да го
прочетат няколко пъти, за да го научат наизуст.
Добре е да запомнят и пословицата към него (Книгата е умен другар), за да знаят това и да търсят детски книжки за четене.
Последната задача е комуникативна. По познатия
начин обсъждаме с учениците обстоятелствата на общуването: Кои са участниците в общуването? (три
деца); Къде са те? (в гората); Какво правят? (играят
със сняг); Как се чувстват? (много добре); Прочетете
какво си казват те. Съгласни ли сте с тях? (да); А има
ли забавни игри и през другите сезони? (да); Какви са
например вашите забавления през лятото?

ЗВУК И БУКВА Г г – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за съгласуване на думите
в българския език;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;

• Ученикът прави устен преразказ на кратък откъс
от повествователен текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Учениците може да си припомнят за изучаваната
буква чрез играта „Ловци на звукове“, изпълнена с
опора на следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
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Гроздьо гроздове бере.
Грозд след грозд
бере добре.
В урока може да се включи и игра за изреждане
на думи с изучаваната буква. Като начало на играта е
следното стихотворение на Боряна Цветанова:
С Г изреждам в надпревара:
гъска, гоненица, гара,
грозде, гълъбче, глава.
Ти играеш след това!
Ако за учениците е трудно да се досетят за такива
думи, учителят може да им помогне чрез играта „Има
ли звук [г] в думата?“. Например:
Има ли звук [г] в думата сега? (да);
Има ли звук [г] в думата после? (не);
Има ли звук [г] в думата бягам? (да);
Има ли звук [г] в думата тичам? (не);
Има ли звук [г] в думата голям? (да);
Има ли звук [г] в думата малък? (не)…
По този начин играта може да продължи и с думите:
гълъб, щъркел, мога, шега, галя, горя, горе, долу, огън,
вода, готвач, лекар и т.н.
В урока е предвидена и методическа работа за правилна употреба на глаголите и промяната им по лице
и число. Това се осъществява на практическа основа
чрез предложената в буквара езикова задача. Значе-

нието на глаголите е онагледено чрез снимките. Ако
думата газя е непозната за първокласниците, те съдят
за нейното значение по снимката: Какво правят децата? (вървят във водата); Изкажете изречението с думата газя (Децата газят във водата).
Към първата снимка са изрази, които са пример
за правилна промяна на глагола гоня. Следвайки този
образец, учениците трябва да допълнят личните местоимения при различните форми на глагола газя. При
затруднение учителят може да насочи първокласниците към еднаквите окончания на глаголите по следния
начин: С коя буква завършва думата газя? (я); Коя
дума от примера завършва с буква я? (гоня); Коя е
думата пред нея? (аз); Напишете тази дума на първия
ред и прочетете написаното (аз газя); Сравнете думата
газим с израза ние гоним. По коя сричка си приличат
двете думи? (им); Тогава коя дума трябва да добавим
на втория ред? (ние) и т.н.
Препоръчително е да се упражнят и другите форми
на тези глаголи – за второ лице единствено и множествено число, които не са написани в буквара, тъй като
съдържат неизучени букви. Добре е още сега първокласниците да научат последователността, в която се
спрягат глаголите.
Ето защо учителят им припомня изучените в първия
модул лични местоимения в техния ред (аз, ти, той /
ние, вие, те), тъй като те са помощните ориентири за
лицето и числото на глаголите. Методическата работа
може да се организира по следния начин: Нека да добавим в образеца към първата снимка още две думи – ти
и вие; Изговаряйте след мен: аз гоня, ти → ти гониш,
той гони, ние гоним, вие → вие гоните, те гонят; Да
направим същото и с думите към втората снимка. Повтаряйте след мен: аз газя, ти → ти газиш, той гази,
ние газим, вие → вие газите, те газят. По преценка
на учителя по този начин може да се променят и други
глаголи, предложени от него.
В урока е предвидено и четене на текст. При беседата относно прочетеното от ключово значение за разбирането са въпроси като: Как изглежда тази порода
кучета? Открийте описанието му в текста и го прочетете (Дакелът има дълго тяло и къси крака.); Къде
играе Галя с него? (в градината); Кой ще прочете на
глас каква е първата им игра? (Галя му мята клонка, а
дакелът я носи.); А втората им игра? (Галя кара колело, а той лае и я гони.). Как нарича Галя своето куче?
(герой); Защо? Отговорете с думи от текста (Не му е
лесно, но се старае).
Това подборно четене помага на децата не само да
се ориентират в съдържанието на прочетеното, но и да
запомнят думи от текста, които да използват при свой
преразказ на текста. Той може да бъде по следния план:
1. Галя и кучето в градината;
2. Игра с клонка;
3. Игра с колело;
4. Малък герой.

ЗВУК И БУКВА П п – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за сричкосливащо
четене;
• изграждане на умения за употреба на предлога
под;
• натрупване на практически опит за използване на
степенувани прилагателни имена;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква П п;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
За начало на урока е подходяща следната гатанка от
Мая Дългъчева:
Кой тъй важно сред снега излиза
с черен фрак и чисто бяла риза?
Виж, с костюма този господин
гмурка се. Защото е… ! (пингвин)
При обсъждането на печатната буква първокласниците може да я сравнят с други изучени букви – например с печатната буква Н (разликата е в мястото на
малката чертичка, която при буква Н е в средата, а при

буква П е горе. Децата могат да уподобят буквата и на
пейка въз основа на следното четиристишие от Боряна
Цветанова:
Уморени от игри и жмички
при мен идват за почивка всички.
Аз съм пейка с две крачета.
Сядайте, момичета, момчета!
В думите, предложени за звуково-буквен анализ,
всички букви са изучени и за първокласниците няма
да е трудно да означат с цвят техния вид – гласни или
съгласни.
Първата задача за четене е за едносрични думи.
Целта е да се усвои механизъм за четена на сричковата структура ССГС. Алгоритъмът е следният: Прочети
сричката от първия ред (например: пло); запомни я и
погледни думата под нея; изговори същата сричка и добави към нея новата буква (плод).
Втората задача за четене се съчетава с речникова
работа. Чрез нея първокласниците се ориентират в
значението на предложените глаголи. Очакването е те
да свържат думата със снимката, която я изобразява.
Третата задача е за четене на двусрични думи, като
акцентът е върху сливането на сричките в едно цяло.
Думите се четат по двойки в колонка, за да се използва
методът „четене чрез замяна“ (например: купа → супа)
или „четене по подобие“ (например: петел → песен).
Следващата задача е езикова, тъй като помага на
учениците да се ориентират в употребата на предлога
под. Първокласниците разглеждат снимките, прочитат
написаното под тях и отговарят на въпроси като: Къде
е котката? (под леглото); Какво прави? (спи); Изкажете цялото изречение (Котката спи под леглото.);
Къде е топката? (под пейката); Кой я търси? (детето); Съставете изречение с тези думи (Детето търси
топката под пейката.). Препоръчително е да задачата
да се разшири, като първокласниците създават подобни
изречения, но в устна форма: Под кои мебели се крие
котката? (например: под шкафа, под масата, под стола, под одеялото, под дивана и т.н.); Добавете дума в
изреченията: Зайчето се крие ___ храста; Лежи на
сянка ___ дървото; Детето стои ___ чадъра. и т.н.
С езиков характер е и следващата задача за четене
на степенувани прилагателни имена. Разликата между
трите форми става видима за ученика чрез коментари по снимките: Разгледайте първата снимка. С какво
е пълна първата чаша? (със сок); Колко сок има във
втората чаша? (малко повече); Значи тя е по-пълна от
първата. А коя чаша е най-пълна? (третата); Защо?
(защото в нея има най-много сок); Прочетете на глас
трите реда в колонката към втората снимка. За какво
се отнасят те? За кутиите с пуканки; Посочете с пръст
първата кутия; А сега посочете коя е по-голяма; Поставете пръст на най-голямата кутия от снимката; А сега
да ги изговорим в обратен ред – от голямата кутия към
малката; Поставете пръст на третата кутия. Коя кутия
е по-малка от нея? (втората); Коя кутия е най-малка?
(първата).
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Учениците може да се упражняват да степенуват
прилагателните имена и чрез игра, в която те се редят по височина. Отначало сравнението е от последния ученик в редицата към първия (висок, по-висок,
най-висок), а после сравнението е в обратен ред – от
първия към последния ученик в редицата (нисък, по-нисък, най-нисък).
Последната задача в буквара е за четене на текст,

онагледен чрез снимка. След прочитането му се провежда подборно четене чрез въпроси като: Кой има
лаптоп? Прочетете на глас (Петко има лаптоп.);
Какво прави той на него? (реди пъзел); Кой е до него?
(Пламен); Какво прави той? (помага на Петко); Какви
са двете момчета? Прочетете на глас изречението от
текста (Те са приятели).

ЗВУК И БУКВА П п – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за диалогична реч;
• формиране на умения за употреба на предлога през;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока учителят може да организира
играта „Ловци на звукове“, при която децата трябва да
пляскат с ръце всеки път, когато чуят дума със звука
[п] в следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Петленце-момченце три пъти
три плета прескача.
Петленце- момченце три пъти
всички петли надскача.

Първата учебна задача в буквара е свързана с комуникативна ситуация. Първокласниците разглеждат
снимката, четат написаното в балоните за реч и се
включват в обсъждане чрез въпросите: Кои са участниците в общуването? (няколко момчета); Къде са
те? (на стадиона); Какво правят? (играят футбол);
Какво си говорят по време на играта? Прочетете изразително на глас (Подай ми топката!; Ритай по-силно!); Какви други думи се чуват на футболното игрище? (например: Стреляй във вратата!; Ура, гоол!;
Фаул!; Ще има дузпа!; Корнер! и др.); Вие играете ли
футбол?; Разкажете за своя последен мач: С кого играхте?; Колко гола вкарахте вие?; Кой отбор победи?;
Какъв е резултатът?; Беше ли забавно? и т.н.
Втората учебна задача цели първокласниците да
натрупат речев опит за употреба на предлога през.
Първоначално те разглеждат снимките за четирите сезона и четат на глас написаното под тях. Следва беседа
по въпросите: Какво се случва с дърветата през пролетта? Отговорете с цяло изречение (През пролетта
дърветата цъфтят.); А какъв е цветът на дърветата
през лятото? (През лятото дърветата са зелени.);
Какво се случва с листата на дърветата през есента?
(През есента листата на дърветата пожълтяват.);
Как изглеждат дърветата през зимата? (През зимата
дърветата са отрупани със сняг).
Учителят може да добави и други примери, които първокласниците изпълняват чрез устна реч. Например: През кой сезон се пързаляте с шейни? (през
зимата); През кой сезон ходим на море? (през лятото); През кой сезон ядем ягоди и череши? (през пролетта); През кой сезон тръгваме на училище? (през
есента) и т.н.
В буквара е предвидено и четене на текст. Преди
прочита учителят насочва вниманието на първокласниците към илюстрацията и я коментират чрез въпроси като: Кои са герои в историята? (две момчета);
Къде са те? (у дома); На какво играят? (на пирати);
Как са облечени те? (с кърпа на главата и с шапка с
перо); Какво разглеждат момчетата? (карта); Какво
показват пиратските карти? (къде има скрито съкровище); Вие харесвате ли играта на пирати?; Да прочетем текста заедно.
След като учителят прочете текста, обсъжда с учениците си дали те са срещнали непознати за тях думи,
като им помага да разберат тяхното значение.
След това учениците четат текста на ум и се подготвят да отговарят на въпроси към него. Беседата по съ-

държанието на текста може да включва въпроси като:
Как се казват момчетата? (Пепо и Петър); Кой от тях
е капитан? (Пепо); Кой прекъсва играта им? (Петя);
Какво носи тя? (пуканки).

След обсъждането първокласниците и сами биха
могли да се справят с тестовата задача в буквара, като
оградят правилния отговор (Пепо).

ЗВУК И БУКВА Б б – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за сричкосливащо
четене;
• натрупване на практически опит за съгласуване
на думите по род;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Б б;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въведението към буквата може да е чрез следната
гатанка от Мая Дългъчева:
Бръмчи като мотор
из целия ни двор,
ала не вдига прах,
ала не всяка страх,
защото този шумен бубулек
е малък като нокът на човек.
Що е то? (бръмбар)
При обсъждането на формата на буквата може да
се използва следното четиристишие от Боряна Цветанова:
Всеки, без да ме гадае,
лесно ще ме разпознае
по развятото перчемче
и издутото коремче.
След коментара върху формата на печатните букви
на звук [б] първокласниците се съсредоточават върху
двете думи, предложени в буквара за звуково-буквен
анализ. Учениците изговарят удължено изучавания
звук (ббб) и съпоставят гласежа му със звук (ппп). Целта е да определят, че и двата звука са съгласни и да ги
запомнят като двойка, защото те са букви „хитруши“,
тъй като едната често се крие зад другата и може да
се сгреши при писането им в думи. Следващата стъпка
е да се оцветят гласните и съгласните в двата модела
и да се направи съпоставка между двете думи: Какво
означава думата букет? (цветя, събрани в едно); На
кое място е звук [б] в думата букет? (в началото на
думата); С каква буква е написан този звук – главна
или малка? (с малка); Защо? (защото не е име на човек); С колко букви се пише тази дума? (пет); Колко са
сричките в нея? (две – бу/кет); Какво означава думата
мелба? (сладолед с плодове и бисквити); На кое място в думата се чува звук [б]? (на четвърто); От колко

срички се състои тази дума? (две); Кои са те? (мел/ба).
Към тези думи може да се добавят и други думи за
звуков анализ. Например: Кои са звуковете в думата
барабан? Колко пъти в тази дума се чува звук [б]? На
кое място е той? (в началото и в средата на думата);
Ами в думата баба? А в думата боб? и др.
Задачата за четене на срички и букви отново показва връзката между сричка и дума, в която тя се съдържа. Ето защо всяка двойка се чете поотделно (например: ба → баня) и след това се обсъжда значението на
думата (в случая: място за къпане).
Четене на думи се осъществява и чрез следващата
задача, чрез която се стимулира слятото четене на сричките в думата от учениците се очаква да свържат по
двойки елементите на пъзела. От първите четири части
на пъзела се получават думите блуза и риба; следващите четири части се свързват в думите банан и бонбон, а
последните две части образуват думата робот.
В урока е включена и езикова задача за съгласуване на думи по род. Учителят би могъл да подкрепи
първокласниците чрез следните указания и въпроси:
Прочетете думите от първата колонка; С коя буква
завършва всяка от тях? С какъв цвят са написани тези
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букви? (със син); Какво се вижда на първата снимка?
Прочетете думата (езеро); Коя е последната буква? (о);
Коя от думите в колонката също завършва с о? (бистро); Свържете двете думи и ги прочетете заедно (бистро езеро); Какво е езерото? (бистро); Какво означава
тази дума? (че водата на езерото е много чиста).
Прочетете думите от втората колонка. Какво има
на снимката до тях? (балерина); Кого наричаме така?
(който танцува балет); Коя е последната буква в тази
дума? (а); Коя от думите в колонката завършва по същия начин? (добра); Свържете и прочетете (добра балерина); Съставете изречение с тези думи (например:
Катя е добра балерина).
Следващата задача е за речникова работа. Учениците четат думите между двете снимки и трябва да преценят кои думи към коя снимка се отнасят. Помощта на

учителя може да е чрез следните въпроси: Какво прави
момичето от първата снимка? (бяга); Как бяга то? (бързо); Защо? (защото се състезава); Кои думи са към
тази снимка? (бяга бързо); Прочетете другите две думи
(бере гъби); За коя снимка се отнасят те? (за втората
снимка); Кой бере гъби? (детето); Къде е то? (в гората); Съставете цяло изречение (Детето бере гъби
в гората).
Следва четене на текст, а беседата по него се организира около въпроса: Защо Боби иска да направи
робот? (за да помага на баба му).
Последната задача е комуникативна и представя
ситуация, в която деца играят на криеница. Учениците
четат думите на участниците в общуването и с помощта на учителя се опитват да обяснят правилата на тази
игра.

ЗВУК И БУКВА Б б – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
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ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът използва главна буква при писане на
собствените имена;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът може да започне с играта „Ловци на звукове“ чрез следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Боряна пъргава билкарка стана,
бере най-бързо билките в Балкана.
В него може да се включи и игра за изреждане на
думи, съдържащи изучаваната буква. Началото на тази
дейност би могло да е чрез следното четиристишие от
Боряна Цветанова:
С Б измислих: баба, бор,
Барби, бръмбар и боксьор.
Мойте думички са пет,
а сега е твоят ред!
Към думите, които децата успеят да посочат, учителят може да добави и други чрез играта „Има ли звук
[б] в думите?“. Например:
Има ли звук [б] в думата жаба? (да);
Има ли звук [б] в думата гъба? (да);
Има ли звук [б] в думата ягода? (не);
Има ли звук [б] в думата баница? (да);
Има ли звук [б] в думата ботуши? (да);
Има ли звук [б] в думата слон? (не)…
Към това може да се добавят и думите: рибар, банка, бокс, обувки, отбор, събота, работа, футбол и
т.н.
Първата задача в буквара е за четене на български
имена. Учениците четат написаното и определят дали
съответната дума е име на момиче, или на момче. Разбира се, обръща се внимание и на главната буква, с
която се пишат имената на хора.
От особена важност при изпълнението на тази задача е първокласниците да научат колкото може повече български имена. Ето защо е добре те да прочетат
многократно тези думи, за да ги запомнят добре. Едновременно с това може да кажат дали познават хора
с тези имена. Добре би било да им се даде възможност
да изкажат на глас и други български имена (на свои
роднини или на свои приятели от България).

Основната част от урока е свързана с четенето на
текста „Рисунки от България“. Това е художествено
произведение от детския поет и писател Цанко Лалев,
който е съавтор на буквара.
Първият прочит е от учителя, за да може той чрез
средствата на изразителното слово да въздейства емоционално върху своите слушатели в класната стая.
Следващата стъпка е учениците да прочетат творбата самостоятелно и да се подготвят да отговарят на
въпроси към нея.
Целесъобразно е текстът да се раздели на четири
части съобразно сезоните, описани в него. Беседата
по съдържанието на литературната творба може да е в
следната посока:
Как се казва момичето, което е направило рисунките от България? (Бояна);
Посочете с пръст рисунката на пролетта. Открийте в текста двете изречения за пролетта и ги прочетете
на глас (Зелената е за пролетта. Бистрият поток
бълбука през гората.); Какво означава думата поток?
(малка рекичка в планината); Чували ли сте шума на
малка рекичка? Водата скача по камъните и сякаш казва бълбук-бълбук, тоест поточето бълбука.

Покажете с пръст втората рисунка и прочетете двете изречения за лятото (Синята боя е за лятото. На
небето има само един облак.); Защо рисунката е в син
цвят? (защото това е синьото небе);
Поставете пръст върху рисунката на есента. Какво
е нарисувано в нея? (ябълки и круши); Открийте в текста двете изречения за есента и ги прочетете на глас
изразително (Златната е за есента. Ябълката е отрупана с плод.); Защо е златна есента? Какви са листата на дърветата през този сезон? (те са жълти като
златото);
Посочете с пръст рисунката на зимата. Кой пръв
ще намери в текста двете изречения за нея? Прочетете
ги изразително (Бялата боя е за зимата. Бавно пада
сняг над планината);
Красива ли е според вас България? (да); Колко пъти
сте я посещавали?; Къде сте били? При кого? Разкажете, обяснете.
След този анализ на литературната творба първокласниците не биха се затруднили да определят правилния отговор на въпроса от теста (Коя боя е за зимата?
→ бяла).

ЗВУК И БУКВА Ф ф – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ф ф;
• Ученикът разграничава гласни от съгласни звукове;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към изучаваната буква може да се осъществи чрез следното стихотворение от Тома Бинчев:
Фокусник
Фокусникът в черен фрак
махва с бялата си пръчка.
Изведнъж – настава мрак!
И утихват смях и глъчка.
Светва фосфорен фенер.
Фокус-мокус! Той покрива
с бяла кърпа заек чер,
а изскача… мишка сива?!
При коментара относно формата на изучаваната
буква може да се използва и следното четиристишие от
Боряна Цветанова за буква Ф:
Сред буквите съм най-чевръста,
с ръце поставени на кръста.
И можем с вас, добри дечица,
да си потропнем ръченица.
Първокласниците може да се опитат да възпроизве-

дат тази идея, като поставят ръце на кръста, при което
тялото придобива форма, близка до тази на буква Ф.
При буквения анализ на двете думи учениците откриват мястото на изучаваната буква и оцветяват всички
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квадратчета в моделите със син и с червен цвят в зависимост от вида на съответния звук, означен с буквата.
След четенето на срички с буква ф е задача, в която първокласниците трябва да изберат сричка, за да се
образува правилната дума. Учителят направлява дейността им чрез следните въпроси:
Как се нарича голяма чанта за багаж при пътуване?
(куфар); Коя е втората сричка в тази дума – фар или
фер? (фар); Подчертайте я в буквара.
Кое е това животно в следната гатанка от Илия Буржев:
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Моряче то е, но без лодка.
Плува сред морето бурно,
бързо, весело и кротко,
и е умно и културно.
Със фланелка чиста иде –
гмурка се, с вълните бяга,
кораб във беда ли види,
тръгва, за да му помага.
(делфин)
Изговорете думата делфин на срички (дел/фин);
Коя е втората сричка? (фин); Подчертайте я в буквара.
Коя е третата дума в игрословицата? Прочетете я;
Как е правилно да се каже – телефон или телефун?
(телефон); Коя сричка да подчертаем в буквара? (фон).
Следващата задача е за уточняване на речника. Учениците четат думите и ги свързват със снимката, коя-

то изобразява написаното (първата снимка е за селфи,
втората – за офис на фирма, а третата е за ферма).
Следващият ред за четене е с имена, които съдържат изучаваните букви (главна буква Ф в началото на
името и малка буква ф в средата на думата).
Четенето в следващата задача е чрез „четивна пирамида“ – една под друга са написани думи, като всяка
следваща е образувана от предходната:
фокус
фокуси
фокусник
От една страна, четивната пирамида е в помощ на
„четенето чрез добавяне“ и облекчава правилния прочит на последната дума, която е с най-много букви от
друга страна, пирамидата ориентира детето в значението на думите (например фокусник е човек, който
прави фокуси).
Всичко това, наред със снимката на детето, насочва
първокласника към правилната дума, с която да състави изречението (Трифон е фокусник).
Последната задача в буквара е за четене на текст
с изобилие от думи с новите букви. Ето защо наред с
подборното четене на разказа (отговаряне на въпроси с
думи от текста) може да се използва и четене за откриване на думи с изучаваните букви. Например: Четете
текста на ум, а на глас изговаряйте само думи, които са
с буквите Ф и ф (Филип, футболист, фланелка, форма, фен, реферът, фаул, финалът).

ЗВУК И БУКВА Ф ф – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Началото на урока може да е чрез играта „Ловци на
звукове“, която да се реализира чрез следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Филип и Фанка
засадили фиданка,
а Филка оплела
фина фланела.
Урокът се състои от два основни компонента.
Първият компонент е свързан с комуникативната
задача в началото на страницата. Преди да прочетат написаното в балоните за реч, учениците се ориентират в
обстоятелствата на общуване чрез беседа от типа: Кои
са на снимката? (майка и дете); Къде са те? (в кухнята); Какво прави майката? (готви); Какво прави де-

тето? (помага на майка си); Прочетете техните думи.
След прочитането учителят проверява разбирането
чрез въпросите: Как се казва момичето? (Фани); Какво
има във фурната? (кифли); Кой ги е приготвил? (майката с помощта на детето); Какво иска да си вземе
Фани? (кифли); Какво я съветва майката? (да се пази
от фурната); Защо? (защото е опасно); Какво лошо
може да стане? (може Фани да се изгори).
Добре е учениците да измислят продължение на диалога и да го изиграят. Например:
Фани: Мамо, искам да опитам кифлите!
Майката: Почакай малко! Скоро ще са готови!
Фани: А какво да правя през това време?
Майката: Помогни ми да направим салата.
Фани: Чудесно! Това ще е изненада за татко!...
Вторият компонент на урока е за контекстно четене.
Първата стъпка е първокласниците да прочетат и
да осмислят предложените ключови думи от текста.
Децата може да се замислят върху значението на думата фотограф. В този случай учителят може да им
обясни, че това е човек, чиято професия е да прави
снимки.
След като учителят се убеди, че учениците се справят добре с четенето на тези думи, ги насочва към
илюстрацията и снимките към текста чрез указания
и въпроси от типа: Кой е героят в историята? (едно

момче); Какво има в ръцете си? (телефон); Какво
прави с него? (разговаря с хората); Какво още може
да се прави с телефон? (да се слуша музика, да се
играят електронни игри, да се правят снимки); Какви снимки е направило момчето със своя телефон?
Разгледайте ги и отговорете (на делфин и на малко
дете); Да научим повече за този малък фотограф,
като прочетем текста.
След като учителят прочете текста и даде възможност на учениците за няколко поредни самостоятелни
прочита, може да пристъпи към подборно четене чрез
следните въпроси: Как се казва момчето? (Стефан);
Къде живее то? (в София); Какво иска да прави Стефан, когато порасне? Открийте в текста изречението и
го прочетете правилно и изразително („Като порасна,
искам да снимам филми“); На кого е телефонът? (на
таткото); Какви снимки е направил Стефан през лятото? Какво е заснел на първата снимка? (делфин край
скали); А на втората снимка? (своята сестра); Как изглежда тя? (като фея); Защо? (защото е облечена в
хубава рокля); Вие правите ли снимки със своите телефони?; Какво обичате да снимате?; На кого показвате
своите снимки? и т.н.
Показател за това, че учениците са разбрали добре
текста, е самостоятелното изпълнение на тестовата
задача. Очакването е, че първокласниците ще изберат
правилния отговор (Стефан иска да снима филми).

ЗВУК И БУКВА В в – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• натрупване на опит за съгласуване на думите по
род и число;
• изграждане на умения за правилна употреба на
предлога в;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква В в;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към изучаваната буква може да стане
чрез думи, която е отговор на следната гатанка от Ангелина Жекова:
Всеки често го дочува
свирката си да надува.
Бързо покрай нас минава,
но невидим той остава.
Що е то? (вятър)
Коментарът върху формата на изучаваната буква
може да бъде придружен от следното четиристишие на
Боряна Цветанова за буква В:
Не изпускам аз закуска
и са пълни двете бузки.

61

62

Аз съм буква с два корема.
Даже в дъжд не хващам хрема.
Децата може да използват тази идея и да изработят
печатната буква В от връв или конец, като поставят до
правата линия две „коремчета“.
При звуково-буквения анализ на думите учителят би
могъл да добави и наблюдение върху правописните особености на думата врабче. Например: Кои са звуковете
в думата? Изговорете ги удължено (ввв-ррр-ааа-пппччч-еее); Кой е четвъртият звук? (ппп); Да го сравним с
написаната буква в четвъртото квадратче. Коя е тя? (б);
Виждате, че буквите б и п са „хитруши“ и при писане
можем да сгрешим и да напишем грешно думата врабче.
Първото ниво на четене с изучаваните букви е за
четене на срички, към които се добавя буква или сричка, за да се получи дума (например: вла → влак; во →
вода). За да се изпълни „четенето с добавяне“, сричките и думите трябва да се четат по двойки (в колонка).
Следващата задача е езикова и тя помага на първокласниците да напреднат в правилното съгласуване
на думите по род и число. Методическата процедура
е позната от предходните уроци: Прочетете думите в
първата колонка; Коя е думата под снимката? (дърво);
Коя е последната буква в тази дума? (о); С коя от думите в колонката можем да я сприятелим? (с високо);
Защо? (защото двете думи завършват с една и съща
буква); Прочетете ги заедно? (високо дърво). По подобен начин се „сприятеляват“ и думите нови обувки от
втората част на задачата.
С по-голяма четивна трудност са думите от следващата група за четене. За улесняване на четенето те са

подбрани така, че да се осъществи „четене със замяна
на букви“ (например: прав → пръв). Ако учениците се
ориентират трудно в значението на тези думи, учителят би могъл да им ги обясни в контекста на изречения
(например: Стоиш прав/изправен до стената; Ти си
пръв в състезанието по дълъг скок). Значението на думите водолаз и водопад пък може да се обясни на етимологичен принцип (водолаз → лази под вода → човек, който плува по дъното на морето; водопад → пада
вода → място, където водата пада от високи скали.
Следващата задача е свързана с употребата на предлога в (влизам в нещо). Неговото значение е подсказано чрез две снимки, които учителят може да обсъди с
първокласниците по следния начин: Погледнете първата снимка; Къде влизат децата? (в училищния автобус); Къде ще влязат после? (в училище); А после? (в
класната стая); Къде ще се приберат те след училище? (вкъщи); Къде ще си подредят дрехите? (в шкафа/
гардероба); Къде ще обядват/вечерят? (в кухнята);
Къде ще спят? (в детската стая) и т.н.; Вижте втората
снимка; Къде плуват децата? (в басейна); Къде плува
делфинът? (в морето); Къде плуват малките рибки? (в
аквариума); Къде живее катеричката? (в хралупа) и т.н.
Последната задача е за четене на стихотворение.
Преди прочита учениците разглеждат илюстрацията
и коментират: Какво прави Врабчо? (скача във вода);
Как се нарича водата по улиците след дъжд? (локва);
Какво има на гърба си Врабчо? (ученическа раница);
Откъде се връща? (от училище); Как ще изглежда той,
когато се прибере у дома? (мокър); Да прочетем стихотворението за този герой.

ЗВУК И БУКВА В в – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът може да започне с една от двете игри по избор на учителя:
Играта „Ловци на звукове“ върху основата на следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Вертолет във въздуха лети.
Перката му се върти, върти.
Завъртя се вертолета
над върхари и полета.
Играта „Открий други думи с изучаваната буква“,
чието начало може да е следното четиристишие от Боряна Цветанова:

Влак, вода, Великден, ваза,
Врабчо, врат, велосипед.
Тези думи с В ти казах –
ти отново си наред!
Структурата на урока е трикомпонентна.
Първият компонент е свързан с дейности относно комуникативната задача в началото на страницата.
Ориентацията в обстоятелствата на общуването се
осъществява чрез въпроси като: Кои са на снимката?
(две момчета); Къде са те? (вкъщи); Какво правят?
(гледат през прозореца); Прочетете техните думи, за
да разберете какво си говорят.
След прочита учениците коментират думите на
момчетата и се опитват да продължат техния диалог и
да го изиграят по двойки. Възможни са различни варианти. Например:
А) – Какво ще правим днес?
– Не можем да излезем навън заради дъжда.
– Тогава да четем книги.
– По-добре е да си играем с таблетите.
Б) – Щом вали, не можем да излезем на двора?
– Защо? И в дъжда може да има игри.
– Какво ще правим?
– Ще пускаме хартиени лодки в локвите.

Вторият компонент на урока е свързан с четене
и запомняне на български имена. Към тях може да се
добави и името на Васил Левски. Най-добре е учителят
да го покаже със снимка и с неговото име под нея и да
обясни, че това е национален герой на България – борец
за свобода. Добре е децата да запомнят това име, защото
впоследствие ще натрупат знания за неговото дело.
Третият компонент е за контекстно четене. Методическата работа се осъществява на следните етапи:
– Четене на ключови думи от текста
Всички предложени думи започват с изучаваната

буква и това е възможност за първокласниците да се
упражняват в нейното разпознаване и озвучаване при
четене. Едновременно с това тези думи подсказват историята, която е разказана в текста. За целта учителят
предлага на учениците да съставят кратки изречения с
тези думи (например: Във ваната има вода. В нея има
и високи вълни). По този начин първокласниците се насочват към темата на текста.
– Обсъждане на илюстрацията към текста
Учителят помага на децата да се ориентират в илюстрацията чрез въпроси като: Кой е във ваната? (едно
момче); Какво прави с водата то? (пръска навсякъде);
Защо? (защото се забавлява); По какво разбирате?
(защото се смее).
– Четене на текста
Препоръчително е първият прочит да е от учителя, за да може да го прочете изразително и да насочи
учениците към важните места в историята. След това
първокласниците правят няколко опита да прочетат самостоятелно текста. По време на четенето те може да
задават въпроси относно непознати за тях думи.
Следва прочит на глас. Той може да бъде чрез четене във верижка – всяко дете чете по едно изречение.
Най-подходящо е подборното четене, което може да
се организира чрез въпросите: Какво има във ваната?
(Във ваната има буря); Кой прави бурята? Прочетете
второто изречение (Брат ни рита в нея и се върти.);
На колко години е той? (Той е на три години.); Какъв е
таткото? (капитан на кораб); Какво разказал на децата
си? Открийте тази част от текста и я прочетете на глас
правилно и изразително и т.н.
– Проверка на разбирането
За целта се изпълнява тестовата задача към текста.
По преценка на учителя може да се добави още една
задача с избираеми отговори, която първокласниците
да изпълнят чрез устна реч. Например:
Защо момчето все се къпе във ваната?
А) за да е винаги чисто
Б) за да се научи да плува
В) за да прави буря

ЗВУК И БУКВА Ш ш – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• натрупване на опит за съгласуване на думите по
род и число;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ш ш;
• Ученикът прави разлика между звук и буква;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането към изучаваната буква може да се осъществи чрез следното стихотворение от Тома Бинчев:

Шипка
Шипката решила
да върви на бал.
Шапка си ушила,
метнала си шал.
Ех, че славна среща –
край изсъхнал път
вижда тя насреща
братовчед си Трън.
– Добър вечер, Тръне!
– Шипчице, здравей!
Трънът ли се спъна! –
Скъсан шал се вей!...
За да запомнят образа на буквата, първокласниците се опитват да открият нейните елементи от „живата
буква“ на учениците от българско училище от Един-
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бург, Шотландия. Идеята е, че буква Ш се състои от
три прави чертички, съединени от една легнала чертичка. Първокласниците може да я уподобят с шейна, в
която са седнали три деца, както е в стихотворение от
Боряна Цветанова:
Няма в планините стари
никой да ни изпревари.
На пързалка под елхичка
трима братя сме в шейничка.
Чрез звуково-буквения анализ първокласниците упражняват отново разграничаването на гласни
и съгласни звукове. Първата стъпка е да се изследва звученето на изучавания звук [ш]. При неговото
удължено изговаряне (шшш) първокласниците могат
да определят, че се чува само шум и следователно
този звук е съгласен. Следващата стъпка е да се проследи мястото на звука в предложените думи: Къде се
чува звук [ш] в думата шоколад (в началото); А в
думата парашут? (в средата). Към това може да се
добавят задачи за звуков анализ и на думите шише и
шишарка, за да се определи на колко места в тях се
чува звук [ш].
За учениците може да се окаже забавно да се състезават кой ще изговори бързо и без грешка скоропоговорката „Шейсет и шест шишета се сушат на шейсет и шест шосета“.

За да осъзнаят разликата между звук и буква, учениците може да проследят промените в края на думата
шоколад: Кой звук чуваме в края на тази дума? (ттт);
А с коя буква е написан този звук? (с буква д); Кои са
буквите „хитруши“ (т и д); Как се опитват да ни заблудят? (едно се чува, а друго се вижда); Как е думата
в множествено число? (шоколади); Коя буква се чува
ясно на това място? (д); Ето защо в края на думата шокола_ се пише буква д.
Задачите за четене в урока са подредени по степен
на трудност. Ето защо първата е за четене на срички,
от които се образуват думи чрез добавяне. Алгоритъмът на четене отново е „четене с добавяне“ – чете се
сричката, а след това думата под нея, в която към тази
сричка се добавя буква (например: шу → шум; шка →
шкаф и т.н.).
В урока отново е включена и задача за съгласуване
на думи по род и число. Действа се по вече описаната
методика: Прочетете думите от двата реда и открийте кои от тях завършват с буква а (шапка, шарена);
Свържете ги и ги прочетете в посока от синята към
червената точка (шарена шапка). По същия начин се
образуват и словосъчетанията за среден род (шарено одеяло) и за множествено число (шарени балони).
Най-накрая са думите от мъжки род, тъй като при тях
няма окончания.
Следва задача за четене на български имена с изучаваната буква. Препоръчителен е многократен прочит
на тази редица от думи, за да може учениците да ги
запомнят и да ги разпознават.
Следващата задача за четене въвежда механизма
за четене на изречение с водеща смислова догадка.
Учениците разглеждат снимката, четат думите в колонката до нея и се опитват да свържат тези думи в
изречение. Ако не успеят, прочитат изречението под
снимката.
Следва езикова задача, която е свързана с промяната на глаголите от първо във второ лице. Разбира се, на
този етап не се въвеждат езикови знания. Достатъчно е
първокласниците да натрупат опит в подобни преобразувания на глаголите. По преценка на учителя в устна
форма може да се допълнят и други глаголи. При тяхната промяна от първо във второ лице единствено число трябва да се замени само последната буква – вместо
-м да е -ш. Например: Продължете след мен: аз имам,
ти имаш; аз бягам, ти… (бягаш); аз давам, ти… (даваш); аз дишам, ти… (дишаш); аз викам, ти… (викаш); аз скачам, ти… (скачаш) и т.н.
Последната задача е за четене на текст. След прочита от учителя се дава възможност на учениците да
прочетат текста самостоятелно с различни задачи: подборно четене; четене на верижка; четене с откриване
на думи с изучаваната буква (четат на ум текста и произнасят на глас само думите с буква ш – шега, Сашка,
шарен, шал, шапка, уши, ботушки, опашка, грешка,
смешка).

ЗВУК И БУКВА Ш ш – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Като начало на урока учителят би могъл да избере
някоя от следните две игри:
Играта „Ловци на звукове“, при която първокласниците пляскат с ръце при всяка чута дума, съдържаща
звук [ш]. Тя може да се осъществи чрез следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Шишко носи шипки
в шарена торбичка.
Шишко брал е шипки
в шипкова горичка.
Играта „Открий думи с изучаваната буква“, като за
нейно начало може да се използва следното четиристишие от Боряна Цветанова:

С буква Ш ли ще играем?
Колко думи с тебе знаем?
Шапка, шоколад, шега...
Продължавай ти сега!
В урока има два основни компонента.
Първият компонент се разгръща с опора на комуникативната задача в началото на страницата. На учениците се предлага да разгледат снимката и да опишат
речевата ситуация, като отговарят на въпросите: Кои
са участниците в общуването? (момче и момиче); Как
ще ги наречем, ако те са от едно семейство? (брат и
сестра); Къде са те? (вкъщи); Какво прави момчето?
(свири); Защо сестра му си е запушила ушите? (защото не иска да слуша); За да разберем защо тя не иска
да слуша, нека прочетем думите на участниците в общуването.
След прочита учителят би могъл да провери дали
първокласниците са осмислили прочетеното чрез тестова задача в устна реч. Например:
Защо момичето не иска да слуша музика?
А) Защото не обича музика.
Б) Защото момчето свири фалшиво.
В) Защото музиката е много шумна.
За да могат първокласниците да се приучат да разговарят правилно на български език, препоръчително
е да им се даде възможност да измислят свое продължение на диалога и да го изиграят по роли. Например:
Момчето: Не ти ли харесва как свиря?
Момичето: Свириш добре, но много силно.
Момчето: Искаш ли да чуеш друга мелодия?
Момичето: Не, защото ми пречиш да почивам.
Момчето: Тогава ще отида да свиря в другата стая.
Момичето: Чудесно!
Вторият компонент е за усъвършенстване на
уменията за контекстно четене с разбиране. Методическият ход следва познатата схема:
– Първокласниците четат реда с ключови думи,
като се опитват да ги изговорят правилно. Целта е те
да се научат добре да четат тези думи, за да могат да се
справят лесно, когато попаднат на тях в текста. Ако се
налага, учителят им помага да не ориентират в значението на някои от тези думи (например шушне – говори тихо, шепне).
– Обсъждане на илюстрацията, за да може чрез нея
децата да разберат значението на думата плашило. Въпросите може да са следните: Какво има на картинката?
(едно дървено човече); Какво има около него? (дини и
пъпеши); От какво ги пази то? (от птици и животни);
Защо птиците и животните се плашат от него? (защото
мислят, че то е човек); Отгатнете как се нарича човече, което е направено, за да плаши? (плашило); Кой
ще обясни какво означава думата плашило? (Плашило
е дървено човече, което хората правят, за да плаши
птиците и животните.); Според вас плашилото на
картинката страшно ли е? (не); Защо мислите така? (защото то се смее); Ще научим повече за него от текста,
който ще прочетем.
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Следва прочит от учителя и коментари с цел най-общо ориентиране в разказаната история. На учениците
се дава възможност и за самостоятелен прочит със задаване на въпроси за неясни за тях думи или изрази.
Подборното четене може да се осъществи чрез
следните въпроси на учителя: Какво пази плашилото?
(градина с пъпеши и дини); Какво е то? Открийте в текста неговото описание и го прочетете на глас (Имаше
страшен вид, но беше добро по душа.); Кой се крие
в палтото на плашилото? Прочетете (едно смешно
мишле); Кой се буди пръв – плашилото или мишлето?

(мишлето); Какво прави то, докато плашилото спи?
(пази тишина); Кой идва една сутрин при тях? Прочетете от текста (една шумна врана); Защо мишлето я
гони? (за да не събуди плашилото); Какво е мишлето?
(много добро).
Завършек на работата с текста е тестовата задача
след него. Тя е свързана с третото изречение в текста
и ако учениците се ръководят от него, те ще определят правилно верния отговор (Плашилото е добро по
душа).

ЗВУК И БУКВА Ж ж – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
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ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• натрупване на опит за съгласуване на думите по
род и число;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ж ж;
• Ученикът прави разлика между звук и буква;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването към изучаваната буква може да се осъществи чрез следното стихотворение на Тома Бинчев:

Жабче
Жабче пие хапче.
– Болно ли е жабчето?
И горчи ли хапчето?
Нито е горчиво,
нито е парливо,
а е сладко хапче
за послушно жабче.
Коментарът относно формата може да се свърже с
„живата буква“, представена от учениците от българското училище „Никола Вапцаров“, Никозия и Дали,
Кипър. По подобие на тях първокласниците също могат да конструират с телата си форма, която да прилича
на изучаваната буква.
При звуково-буквения анализ акцентът е върху разликата между звук и буква. С оглед на това учениците
не само четат думите и оцветяват видовете съгласни,
но и се съсредоточават върху различния изговор на
звук [ж], когато той е в края на думата. Подходяща за
целта е думата таралеж. Когато учениците я изговарят с удължаване на звуковете (ттт-ааа-ррр-ааа-лллеее-шшш), те няма да открият звук [ж], защото той се
изговаря като своя беззвучен съответник – звук [ш].
Тази особеност може да стане видима за учениците
чрез следните въпроси към тях: Кой звук чувате в края
на думата? (шшш); А с коя буква е написан този звук
в модела на думата? (ж); Как наричаме тези звукове,
които се крият един зад друг? (хитруши); Защо ги наричаме така? (защото едно се чува, а друго се пише);
Кои са двете хитруши в думата таралеж? (ш и ж);
Изкажете тази дума с много (много таралежи); Коя
от двете букви чуваме? (ж); Има ли сега разлика между звук и буква? (не).
Препоръчително е учителят да добави и други подобни думи. Например: Кой звук чуваме в края на
думата гараж? (ш); Изговорете тази дума за много
(много гаражи); Кой звук се чува сега? ([ж]); Значи
с коя буква ще напишем думата гараж? (с ж). Други
възможни примери са думите етаж, пейзаж и част от
думите, предложени за четене в този урок.
Другата езикова задача в този урок осигурява възможност за учениците да натрупат опит за правилно
съгласуване на думите. По вече описаната методика,
като се ръководят от окончанията на думите, първокласниците откриват думите с еднаква буква в края,

свързват ги и ги прочитат като словосъчетание (жълта теменужка, тъжно животно).
Задачите за четене следват установената логика:
– четене на срички и съдържащи ги думи, за да се
упражнят първокласниците в „четене с добавяне на
букви“;
– четене на думи и обсъждане на тяхното значение,
за да е ясно, че учениците са разбрали прочетеното
(например: жури – група хора, които оценяват участници в състезание или конкурс; жажда – желание да
пиеш вода; пижама – дреха, с която спим);
– четене на изречение с цел първокласниците да
свикнат да използват смислова догадка при четене,
което ще им помогне не само да четат по-бързо, но и
с разбиране. За целта вниманието на учениците се насочва към снимката и колонката думи към нея: Разгледайте снимката; Какво прави Снежка със своята малка
сестра? (гали я); Прочетете думите към снимката и

съставете с тях изречение (Снежка е мила, нежна и
грижлива.); Сравнете вашето изречение с написаното
под снимката; Има ли разлика? и т. н.;
– четене на текст, което започва с обсъждане на
снимката към него: Какво прави майката? (работи на
компютър); Какво държи момчето? (таблет); На какво играе? (на електронна игра); Прочетете в текста
какво си говорят майката и детето.
Учениците четат текста и на ум, и на глас, докато
учителят се убеди, че го четат правилно и че се ориентират в съдържанието му.
Проверката на разбирането може да е чрез въпросите: Какво иска момчето? (помощ от майка си за
играта); Защо тя му отказва? (защото има важна работа); Как се чувства детето? (тъжно е); Какво чака
то? (майка му да се освободи); Как постъпват в такива
случаи вашите майки? Разкажете, обсъдете.

ЗВУК И БУКВА Ж ж – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;

• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Припомнянето на изучаваната буква може да стане
чрез следната гатанка от Мая Дългъчева:
Краката му – на земята,
главата му – в небесата,
но не е високомерен,
нищо че небето мери.
Има тих и кротък нрав
дълговратият… (жираф)
В урока може да се включи и играта „Ловци на звукове“ чрез следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Баба Жаба жално кряка,
дири Жабчо в жабуняка.
Първата основна дейност в урока е свързана с комуникативната задача.
Чрез анализ на снимката учениците се ориентират
относно участниците в общуването и обстоятелствата на речевата ситуация. Например: Кои разговарят?
(баща и син); Къде са те? (вкъщи); Какво прави бащата? (поправя дръжката на вратата); Какво прави
момчето? (помага на баща си).
Следващата стъпка е учениците да прочетат написаното в балоните за реч и да го обсъдят с помощта на
учителя: Как се казва момчето? (Жоро); Какво трябва
да прави Жоро? (да държи здраво дръжката).
За да се развият уменията на учениците да се включват в разговор, добре е да се разделят по двойки и да
изиграят варианти за продължение на речевото общуване между бащата и сина. Например:
А) Бащата: Готово! Поправих дръжката.
Жоро: Браво, татко!
Бащата: Благодаря ти за помощта, Жоро!
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Б) Бащата: Не мога да поправя дръжката.
Жоро: Ами сега какво ще правим?
Бащата: Ще извикам майстор.
Следващата задача е за четене и запомняне на български имена с изучаваната буква. След като децата се
научат да ги четат добре, учителят може да зададе следните въпроси: Кои от тези думи са имена на герои от
приказки? (Ежко Бежко и Снежанка); Какво се случва в приказката за Снежанка? и т.н.
Основната част от урока е за четене на баснята
„Двете мишки“. Учителят чете текста и подканя първокласниците да му задават въпроси както за непознати думи в текста, така и относно разказаната история. Следва самостоятелен прочит, а после и няколко
прочита на глас от отделни ученици. По този начин
учителят се ориентира как се справят учениците с
техниката на четене. Когато той прецени, че повечето
от учениците са прочели текста, пристъпва към беседа относно съдържанието на баснята. Въпросите се

формулират така, че да имат своя отговор в текста.
Например: Колко са мишките в историята? (две);
Къде живее едната? (на село); А къде живее другата?
(в града); Къде отива селската мишка? (на гости при
градската мишка); С какво се хвали мишката от града? (че е богата); С какво черпи тя гостенката си? (с
кашкавал); Кой идва при тях? (котарак); Защо избягали двете мишки? (защото се страхуват от него);
Какво си мисли селската мишка? Прочетете последната част от текста (Отивам си на село… Там не сме
богати, но живеем спокойно).
Това изречение е отправна точка за правилния отговор на тестовата задача към баснята (селската мишка
желае да живее спокойно).
След изучаването на звучните и беззвучните съгласни са предвидени два обобщителни урока – урок по
четене (Четем с буквите на съгласните) и урок по писане (Пишем буквите на съгласните).
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ЗВУК И БУКВА Ч ч – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• натрупване на опит за съгласуване на думите по
род и число;
• формиране на умения за образуване на умалителни имена;
• упражняване в употреба на предлози;
• развиване на уменията за контекстно четене.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ч ч;
• Ученикът прави разлика между звук и буква;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Учениците може да се досетят коя буква ще изучават чрез отговор на гатанка, който започва с буква Ч.
Например следната гатанка от Любомир Николов:
Прилича на бастун крилат,
ала крилете са от плат.
Разтвори ли се, изведнъж
ни пази от проливен дъжд.
И този наш другар добър
се казва простичко ч…! (чадър)
При обсъждането на формата на изучаваната буква децата имат предвид показаните образци на буквата
заедно с „живата буква“, конструирана от ученици от
Вашингтон, САЩ. Първокласниците могат да представят тази буква чрез тялото си – застават прави, държат
дясната си ръка хоризонтално и с китката нагоре.
В този урок много от задачите за четене са с езиков
характер.
Едната от тях е за съгласуване на думите по род и
число. Първокласниците са изпълнявали подобни задачи в предишните уроци и вероятно вече знаят, че първо
поглеждат към последната буква на думата с червена
точка (чанта; чорапи), после четат колонката от думи
към съответната снимка и търсят дума, която завършва
по същия начин (червена; чисти), свързват двете думи
и ги четат на глас в посока от синята към червената
точка (червена чанта; чисти чорапи).
Другата езикова задача е за употреба на предлозите под и над. В предишни уроци първокласниците са

се упражнявали да използват всеки от тях поотделно,
а сега ги проследяват чрез тяхното противопоставяне.
Към примерите в буквара може да се предложат и други. Спрямо маса (Къде е лампата – над масата или под
масата? (над масата); Къде спи кучето – над масата
или под масата? (под масата); спрямо дърво (Къде летят птиците – над дървото или под дървото? (над дървото); Къде има гъби – над дървото или под дървото?
(под дървото); спрямо дъгата (Къде минават хората
– под дъгата или над дъгата? (под дъгата); Къде грее
слънцето – под дъгата или над дъгата? (над дъгата);
Къде лети самолетът – над земята или под земята? (над
земята); Къде тече реката – над моста или под моста?
(под моста) и т.н.
Следващата езикова задача е за умалителни имена.
Към двата реда с думи за четене има снимка на кон и
неговото малко. Към снимката има образец, който насочва децата към начина, по който се образуват умалителните имена. Учителят е в помощ чрез въпроси
като: Сравнете двете думи в първата колонка (кон →
конче); Коя сричка добавяме накрая, когато говорим
за малкото на коня? (че); Коя сричка е добавена към
думата слон? (пак сричка че); С коя дума наричаме
малкото на слончето? (слон → слонче) и т.н. За да се
осигурят повече упражнения, учителят би могъл да
разшири задачата чрез устно изпълнение по следния
начин: Назовете малкото на: молив (молив + че →

моливче); лъв (лъв + че → лъвче); шкаф (шкаф + че
→ шкафче) и т.н.
Методическата работа за овладяване на четенето в
този урок се реализира чрез:
– четене на срички, които са част от дума, написана
под тях (например: чан → чанта);
– сливане на срички в дума чрез игрословица, при
която сричките се свързват в едно цяло, като се следва
посоката на указателните стрелки (че-ре-ши → череши; ча-сов-ник → часовник; о-чи-ла → очила; у-че-ник
→ ученик);
– четене на текст, като методическата работа следва вече описаните варианти на организация на дейността:
1) обсъждане на илюстрацията към текста – Кои
са героите в историята? (майка и дете); Какво прави
детето? (чете книга); Според вас защо майката е до
него? (за да му помага);
2) четене на текста от учителя и самостоятелно четене от учениците, като всеки прочит е с различна задача;
3) беседа по съдържанието на прочетеното – например: Какво обича детето? Прочетете на глас това изречение от текста (Обичам мама да ми чете преди сън.);
Кой чете тази вечер? (детето); Коя приказка чете? (за
Кумчо Вълчо); Добре ли се справя? Прочетете на глас
тази част от текста (Чак се учудвам колко…).

ЗВУК И БУКВА Ч ч – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът прилага правилата за речева учтивост
(поздрав, благодарност, молба);
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Като начало на този урок учителят може да избере
една от следните две игри:
Играта „Ловци на звукове“, която може да се организира с опора на следната скоропоговорка от Богомил Бояджиев:
Чочо е добро дете.
Ден и нощ читанката чете.
Чèте Чочо час след час,
стана Чочо пръв във клас.
Играта „Открий думи с изучаваната буква“, която
може да започне със следното четиристишие от Боряна
Цветанова:
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Чушка, чубрица и чесън –
четири чинии май!
А черешите къде са?
Чакам чаша черен чай!
Други думи с Ч не знам –
ти измисляй сам!
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Първата основна част от урока е за употребата на
думи и изрази от българския речев етикет. Чрез комуникативната задача в началото на страницата на буквара е представена позната на първокласниците ситуация
– празнуване на детски рожден ден в семейството.
С помощта на учителя учениците обсъждат речевата ситуация (Кои са участниците в общуването?;
Къде са те?; Какво правят?; Как се чувстват? и
т.н.).
След като прочетат написаното в балоните за реч,
учениците обсъждат кои са учтивите думи за поздрав и
се опитват да ги използват в други подобни речеви ситуации, към които учителят ги насочва с въпроси като:
С кои думи ще поздравите своята учителка за 24 май?
(Честит празник!); Какво ще Ӝ пожелаете? (например:
Пожелавам Ви здраве и успехи в работата!); Как ще
поздравите свой приятел за имен ден? (например: Честит имен ден! Бъди все така добър и весел!); Какво
ще кажете на баба си за Коледа? (Честита Коледа,
бабо! Желая ти да си здрава! Обичам те!) и т.н.
Речевата ситуация позволява да се упражни употребата и на други думи за учтивост – молба и благодарност. С оглед на това първокласниците може да изиграят по тройки продължение на диалога. Например:
Детето: Благодаря ти, мамо! Благодаря ти, татко!
Майката: Ние имаме подарък за теб. Заповядай!
Детето: Много ви благодаря!

Бащата: Моля!
Детето: Мамо, моля те да дадеш вилици за тортата!
Майката: Ето вилици. Заповядай!
Детето: Благодаря!
Майката: Моля!
Задачи от този тип помагат на първокласниците да
се приучат да разговарят учтиво с носители на българския език.
Втората основна част е свързана с четене на литературна творба – стихотворението „Влакче“ от Цанко
Лалев.
Учителят чете стихотворението изразително, за да
осигури необходимото емоционално въздействие на
текста. Следва многократен самостоятелен прочит, за
да може учениците да запомнят части от стихотворението или да го научат наизуст. Четенето на текста се
съчетава с обсъждане на основните му части. Беседата
може да е свързана с въпроси като: Колко са вагоните
на влакчето? (четири); Какво е нарисувано в първия
вагон от илюстрацията? (коледна елха); Кой сезон е
това? (зимата); Какво е нарисувано във втория вагон?
(цветя); Кога цъфтят най-много цветя? (през пролетта); Защо в третия вагон е колесницата на слънцето?
Кога то е най-силно? (през лятото); А какво има във
вагона на есента? (грозде); Какви други плодове ядем
през есента? (круши, ябълки, дюли, сливи…); Колко
време продължава една обиколка с това влакче? (една
година).
Ако първокласниците са се включили успешно в
тази беседа, за тях няма да е трудно да отговорят правилно на въпроса от тестовата задача (влакчето е годината с четирите Ӝ сезона).

ЗВУК И БУКВА Х х – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• натрупване на опит за съгласуване на думите по
род и число;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Х х;
• Ученикът свързва правилно думи в изречение;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Въвеждането към изучаваната буква може да се
осъществи чрез следното стихотворение от Тома
Бинчев:
Хвърчило
– Хвърчило хвърковато,
поспри и погледни:
отлита птиче ято
към топлите страни…

И ти си лекокрило,
литни и ти на юг.
– Защото съм хвърчило,
деца, оставам тук!
Коментарът относно формата на печатната буква Х
може да се подпомогне не само чрез „живата буква“,
конструирана от учениците от българско училище във
Вашингтон, САЩ, но и чрез следното четиристишие от
Боряна Цветанова:
Ножица вземи от мама,
само да е по-голяма.
Разтвори я с двата пръста –
„Х“ съм – тъничка във кръста.
Ако учениците имат в класната стая ножички, може
да демонстрират с тях буквата Х, като ги разтворят
максимално.
Звуково-буквеният анализ се провежда по начина,
описан при предходните уроци. По преценка на учителя може да се обърне внимание и на разликата между
звук и буква в края на думата хотдог.
Урокът продължава с четене на срички с изучаваната буква. Тъй като сами по себе си тези срички нямат

свой смисъл, тяхното четене се съчетава с думи, които
ги съдържат (например: хо → хоро).
Следва задача за обогатяване и уточняване на речниковия фонд на обучаваните билингви. Значението на
думите е илюстрирано чрез снимков материал. Учителят може да задълбочи тази част от методическата работа чрез указания и въпроси като: Прочетете думата
под първата снимка; Какво хвърли момчето? (топка);
Къде? (в коша за баскетбол); Коя е думата под втората снимка? (хвана); Какво хвана спортистът? (топка-

та); Каква е играта? (волейбол); Какво прави детето
от третата снимка? Прочетете думата и съставете с нея
изречение (например: Детето ходи по улицата.); Какво духа момичето от последната? (свещите на торта
за рождения си ден).
Следващата задача е за четене на български имена
на хора. Добре е първокласниците да прочетат няколко
пъти тези думи, за да ги запомнят добре.
На вниманието на учениците е и езикова задача за
натрупване на опит в съгласуване на думи по род и
число. Свързването на думите е в посока от синята към
червената точка. Започва се с думите от женски род
(Свържете думите, които завършват с а, и ги прочетете → хубава химикалка). По същия начин се действа и със следващата двойка думи, които са от среден
род: Кои от думите завършват с буква о? Свържете ги
в посока от синята към червената точка. Прочетете ги
(хубаво хвърчило). Следващата стъпка е за думите в
множествено число (хубави чехли), а накрая се свързват останалите две думи, които са в мъжки род (хубав
хляб).
В буквара е включена и задача за образуване на
изречение. Учениците разглеждат снимката, четат думите в колонката и се опитват да съставят изречения
(например: Катеричката има хралупа. Тя хрупа орехи). След това им се предлага да прочетат изречението
по снимката и да го повторят, за да го запомнят като
двустишие от стихотворение.
Последната задача в буквара е за четене на текст.
При обсъждане на неговото съдържание целесъобразно е да се използват въпроси като: Кои са на картинката? (баба и момиче); Как се казва детето? (Христина); Какво иска да научи момичето? (да играе хоро);
Кой му помага? (неговата баба); Какво правят двете?
Прочетете на глас изречението от текста (Двете играем хоро в хола.); Добре ли се справя Христина? (да);
Кое изречение показва това? Прочетете го на глас (Тя
ме похвали.); Как според вас можем да озаглавим този
разказ? (например: „Хоро“, „Българско хоро“, „Баба
и внучка“ и др.).

ЗВУК И БУКВА Х х – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Припомнянето на изучавания звук и неговите букви
може да се осъществи чрез следната гатанка от Мая
Дългъчева:

На Африка сред езерата
той търси денем хладината,
на воля там си мързелува –
че дебелее, не тъгува.
Не е и чул, че тук, за срам,
щом си с излишен килограм,
наричат те… (хипопотам).
По преценка на учителя може да се проведе играта
„Ловци на звукове“ чрез следната скоропоговорка от
Богомил Бояджиев:
Христинка хранилка направи,
хранилката в храста остави.
Храница в хранилката има
за птичките в лютата зима.
Първата задача в буквара е за четене на диалогична
реч. Преди да прочетат написаното, първокласниците с
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помощта на учителя описват ситуацията на речево общуване – участници и обстоятелства. Например: Кои
разговарят? (момче и лекарка); Какво трябва да направи
лекарката? (да постави инжекция на детето); Как се
чувства то? (изплашено е); Защо? (защото се страхува).
Следващата стъпка е всеки от първокласниците да
се опита да прочете текста самостоятелно на ум. След
това учениците се предлага на учениците да прочетат
думите на двамата участници в общуването по роли.
По този начин те се подготвят да съставят по подобие
свой диалог: Съставете подобен разговор, но да е за
горчиво лекарство. Възможни са различни варианти.
Един от тях е следният:
Христо: Ох! Не искам това лекарство!
Лекарката: Хайде, Христо!
Христо: Но то е горчиво!

Лекарката: Не се страхувай! Бъди храбър!
Христо: Добре, но след това искам шоколад!
Втората задача в буквара е за усъвършенстване на
уменията на учениците за контекстно четене.
Методическият ход следва познатата схема:
– Четене на ключови думи от текста
Първокласниците четат предложения ред с думи
няколко пъти, докато учителят се убеди, че няма да
се затруднят при прочита на тези думи в приказката.
Възможно е да се наложи и речникова работа за уточняване на значението на някои от думите (например:
хвалят – говорят добри думи за някого).
– Предтекстова работа с илюстрацията към приказката
Разглеждайки илюстрацията, учениците се опитват
да си изградят представа за някои от елементите на
приказката. Учителят им помага с въпроси като: Кои
са героите в приказката? (няколко мъже); Според вас
кой от тях е Хитър Петър? Покажете го на страницата с пръст; Как са облечени селяните? (с национални
български дрехи); Досещате ли се защо героят се казва Хитър Петър? (защото е известен с хитрости и
шеги); Да прочетем за каква негова хитрост се разказва
в приказката.
– Четене на текста
Учителят чете приказката и след това дава възможност на учениците да задават въпроси за неща, които не
са разбрали. Следва самостоятелен прочит, за да може
първокласниците да се упражнят в четене. По преценка
на учителя те може да прочетат текста няколко пъти,
включително на глас.
– Беседа по съдържанието на текста
Обсъждането на приказката може да е с опора на
въпроси като: Какъв въпрос задават хората на Хитър
Петър? Открийте изречението в текста и го прочетете
на глас (Я ми кажи тогава колко завоя има из целия
свят.); Някой може ли да преброи всички завои в целия свят? (не, защото са много); А каква е хитростта
на Хитър Петър? Прочетете на глас неговите думи (Завоите са само два – ляв и десен.); Харесва ли ви този
отговор? (да); Защо? (защото е много правилен).
Резултатът от тази беседа се проектира в отговора на тестовата задача, който ще изберат учениците.
Очакването е, че те ще се ориентират към това, че Хитър Петър е умен.

ЗВУК И БУКВА Ц ц – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• развиване на уменията за употреба на предлога в;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ц ц;
• Ученикът свързва правилно думи в изречение;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Вниманието на учениците към изучаваната буква
може да се насочи чрез следното стихотворение от
Тома Бинчев:
Цвете
Чудно цвете! Беше зрънце,
но от пръст, вода и слънце
две листенца то разтвори
и сега расте нагоре…
Спряло сред лехата влажна,

се изправя важно, важно…
Тънко, пъстроцветно… Живо!
И красиво. И щастливо!
Методическата част в началото на урока е свързана
със задължителните компоненти на всеки урок за въвеждане на нова буква – анализ на нейната форма и
конструирането на буквата чрез вълнен конец, и звуково-буквен анализ, при който водещите цели са:
– да се наблюдават особеностите при изговора на
звука чрез интониране, за да се определи неговият вид
– съгласен звук;
– да се определи мястото на изучавания звук в предложените два модела на думи;
– да се оцветят квадратчетата в моделите според
вида на съответния звук, означен с буквите.
Учениците се учат да разпознават печатните букви

на звук [ц] чрез четене на срички с него и на думи, които съдържат тези срички, за да може първокласниците
да четат смислови езикови единици. Методът отново е
„четене на дума чрез добавяне на сричка“ (ца → пица).
Следващата задача е за речникова работа, свързана
с уточняване на значенията на често употребявани в
ежедневието думи на български език от учениците се
очаква да прочетат всяка отделна дума в колонката и да
я свържат с картинката на предмета, който тя назовава.
В буквара е включена и задача за употреба на предлога в. Тя е продължение на методическата работа от предходен урок. Целта е първокласниците да имат натрупан
достатъчен практически опит в тази посока. Снимките
към двата предложени израза илюстрират значението на
този предлог (вътре в). При коментара учителят може
да насочва учениците си чрез следните въпроси: Какво
има вътре в кошницата? (яйца); Прочетете написаното
до картинката и го изкажете няколко пъти; Разгледайте
втората снимка и прочетете написаното към нея; Къде
е цветето? (в саксия). Целесъобразно е да се добавят
още подобни примери, които учениците да изпълнят
чрез устна реч. Например: В какво си наливаме вода?
(в чаша); В какво мама слага супата? (в чиния); В какво
живеете? (в къща; в апартамент); В какво слагате моливите си? (в кутия); Къде има вълни? (в морето) и т.н.
Със словотворчески характер е и следващата задача
в буквара. Като ползват опора на снимката и колонката
думи към нея, учениците се опитват да съставят изречение (например: На прозореца има птица; На прозореца
кацна птица; Детето гледа през прозореца; Момичето
вижда птица и др.). Колкото повече изречения предложат първокласниците, толкова по-ефективно е изпълнението на задачата. След това те четат изречението под
снимката и го сравняват със своите предложения. Крайната цел е първокласниците да се приучат да подреждат
думи в изречения съобразно с българския словоред.
Последната задача в буквара е за четене на текст.
Без съмнение, необходимо е текстът да се прочете няколко пъти, докато учителят се убеди, че учениците се
справят добре с правилното възпроизвеждане на думите при четене. Препоръчително е една от задачите за
прочит да бъде следната: Четете текста на ум и изговаряйте само думите, които са с буквите Ц ц (Цвети, певица, репетиции, концерт, сцената, танцува, цветя,
целувки, сърце).

ЗВУК И БУКВА Ц ц – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът може да започне с играта „Ловци на букви“,
като се използва следната скопороговорка от Богомил
Бояджиев:
Цанко царевичка сладка лапа,
с царевичка Цанко се изцапа.
Цанко, царевичка лапай,
но със царевичка се не цапай!
Първата основна дейност в урока е свързана с развиване на уменията на първокласниците за успешна
комуникация на български език. Основа за методичес-
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ката работа е комуникативната задача в началото на
страницата на буквара.
Преди да прочетат репликите в балоните за реч,
добре е учениците да обмислят особеностите на речевата ситуация. Учителят ги насочва с въпроси като:
Къде са децата? (в планината); Защо са седнали край
огъня? (пекат си ядене); За какво разговарят според
вас? (например: за яденето; за времето; за училището си, за нови игри и т.н.); Да разберем, като прочетем
техния разговор.
След като първокласниците прочетат написаното,
учителят би могъл да провери дали са го разбрали,
чрез въпроси като: Колко са децата, които си говорят?
(две); Как се казват те? (Цецо и Цвети); Цецо обича ли
наденица? (не); А какво обича да яде той? (пица).
За да се упражнят учениците в създаването на диалогична реч, добре е да им се даде възможност да
съставят свои диалози в тази ситуация – например да
проведат разговор от името на двете деца, като условието е да използват думи за учтивост при общуване – заповядай, благодаря, моля, добър апетит.
Например:

Цвети: Аз имам пица в чантата си. Искаш ли да ти
я дам?
Цецо: Да, моля!
Цвети: Заповядай!
Цецо: Благодаря!
Цвети: Моля! Хубава ли е пицата?
Цецо: Да! Много е хубава!
Цвети: Добър апетит!
Създаването на подобен диалог не е лесна задача за
билингвите, но учителят не трябва да се отказва. Той
може да подсказва репликите и учениците да повтарят
след него, за да запомнят употребата на посочените
думи от българския речев етикет.
Втората основна дейност в урока е за развиване на
уменията на учениците да четат текст с водеща смислова догадка, което прави четенето по-ефективно както
по отношение на четивната техника, така и от гледна
точка на ориентацията в съдържанието на текста.
Ходът на методическата работа следва утвърдената
схема.
При четенето на реда с ключови думи от текста
учителят следи за правилния им изговор и подпомага
първокласниците да сливат сричките в една смислова цялост. Едновременно с това той има готовност да
обясни значението на някоя от тези думи, ако децата
попитат за нея.
При анализа на илюстрацията преди прочита на
разказа учителят би могъл да използва въпроси като:
Какво прави момичето? (мартеници); Какъв цвят са
конците? (бели и червени); На кой празник подаряваме мартеници? (на Първи март – за празника на Баба
Марта); Знаете ли как се правят мартеници? (…); Нека
да прочетем разказа „Мартеници“.
Първият прочит е от учителя, а след това се осигуряват достатъчно много възможности на учениците да
се упражняват в четене на текста – както на ум за себе
си, така и на глас за другите.
Когато учителят се убеди, че първокласниците се
справят с техническата страна на четенето, провежда
беседа за проверка на разбирането чрез въпроси като:
Какво правят децата в клас? (мартеници); Кой ги учи
на това? (учителката); Какво им разказва тя за мартениците? Отговорете с думи от текста (Мартениците се
носят за здраве… Свалете ги, когато видите лястовица или цъфнало дърво.); Кое момиче се справя найдобре? (Ралица); Какви фигурки е направила тя? (на
момче и момиче); Как се казва момчето от мартеницата?
(Пижо); А момичето от мартеницата? (Пенда).
Учителят установява ефекта от своята работа чрез
тестовата задача към разказа, като е добре първокласниците да я изпълнят самостоятелно.

БУКВА Щ – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• натрупване на опит за съгласуване на думите в
българския език;
• упражняване на употребата на предлог в;
• развиване на уменията за контекстно четене.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Щ щ;
• Ученикът свързва правилно думи в изречение;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока първокласниците може да се
досетят за буквата, която ще изучават, чрез следната
гатанка от Мая Дългъчева:
Майстор с ножица червена
мери нивата зелена.
С ножицата кълца, трака –
жабчето от страх разплака!
Чух – от юг пристигнал чак
този майстор дългокрак.
Как ли се нарича, как?
(щъркел)
При коментара на буквата учениците я сравняват с
вече изучените букви и сами лесно могат да открият, че
тя прилича на буква Ш, но трябва да се добави и една
малка чертичка при долната линия.
Анализът на изучавана буква е възможно да бъде
само буквен, тъй като учебната програма не изисква
първокласниците да се ориентират в звуково-буквените отношения при буква Щ. Ако обаче учителят прецени, че това е важно за неговата работа, може да отдели време за анализ на звуковете, която тази буква
означава, чрез инструкции като: Изкажете буквата и
определете кои два звука се чуват при озвучаването Ӝ;
изговорете тези звукове удължено (шшштттт); Колко
са звуковете в думата свещ – четири или пет? (пет);
Защо? (защото буква Щ е с два звука).
Останалите дейности на първокласниците в този урок
се разгръщат в посока от лесното към трудно. Ето защо
се започва с четене на срички. За да разбере детето смисъла на всяка от сричките, следва да я открие в думата от

същата колонка. Това помага за усвояването на механизъм за „четене чрез добавяне“, който подпомага слятото
четене на сричките в думата (например: ощ → нощ).
Особено важна за билингви е задачата за свързване
на думите съобразно техния род. В буквара са предложени две думи (майка и лято) и снимки към тях, които
ориентират в значението на съответното словосъчетание. Ходът на методическата работа е следният: Какво
има на първата снимка? (майка и дете); Какво прави
майката? (прегръща детето си); Каква е тя? Открийте
в първата колонка правилната дума (щастлива); Защо
избрахте нея? (защото така и двете думи ще завършват с а); Свържете и изговорете в посока от синята
точка към червената (щастлива майка); Коя от думите
във втората колонка ще сприятелим с лято? (горещо
лято); Какво има на снимката? (момче с вентилатор);
Защо използваме вентилатор през лятото? (защото
тогава е много горещо).
Следващата задача е за четене на многосрични
думи. За подпомагане на четенето се използва „четене
чрез замяна на буква“ (нищо → нещо) и „четене чрез
добавяне на сричка“ (площад → площадка).
От голямо значение за овладяването на българския
език е правилната употреба на предлозите. Ето защо
на тази страница в буквара е предложена задача, която доразвива уменията на първокласниците за използване на предлог в (в значение на вътре). Учениците
разглеждат двете снимки, четат написаното под тях и
отговарят на въпросите: Къде е щъркелът? (в гнездо);
Къде е кучето? (в къщичка / в колибка). Добре е да
се изпълнят устно и други подобни примери, като: В
какво държим парите си? (в портмоне); В какво стоят
шоколадовите бонбони? (в кутия); Къде пазаруваме?
(в магазин); В какво слагаме покупките? (в чанта) В
какво поставяме очилата? (в калъф) и т. н.
Препоръчително е да се изпълни и следващата задача, която дава възможност на първокласниците да направят разлика между сегашно и бъдеще време на глаголите. Учениците разглеждат снимката и я коментират
с помощта на въпроси като: Какво трябва да прави
ученикът? (да учи); Защо се сърди майката? (защото
той не учи); Прочетете думите към снимката; Какво
казва момчето? (после ще уча); Кога ще учи? (после);
Какво още ще трябва да направи то? Прочетете останали двойки думи и ги сравнете; Коя дума добавяме,
когато говорим за после? (ще); Например? (пиша →
ще пиша). Учителят може да разшири методическата
работа по тази задача, като учениците чрез устна реч
образуват бъдеще време на предложени от него глаголи (пея → ще пея; играя → ще играя и т.н.).
В зависимост от темпа, с който първокласниците
напредват в четенето, учителят преценява дали да им
предложи да прочетат текста в последната част от тази
страница на буквара. Той би могъл да им помогне с
насочващи въпроси в помощ на разбирането при четене. Например: Прочетете първото изречение; Къде ще
отиде момчето през лятото? (при баба и дядо); Прочетете второто изречение; Къде живеят те? (на село);
Прочетете третото изречение; Какво ще прави то там?
(по цял ден ще играе) и т.н.
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БУКВА Щ – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в речево общуване;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока може да се използва играта
„Ловци на букви“ чрез следната скоропоговорка от
Богомил Бояджиев:
Щурчо щурав, що се щураш?
Зима иде, ще гладуваш!
Щурчо щурав, не щури се,
хайде, Щурчо, потруди се!
Основните дейности в урока са насочени към развиване на уменията на първокласниците за участие в
комуникация и за напредък в контекстното четене.
Първата задача в буквара насочва учениците към
разговор по телефона. Методическата работа започва
с анализ на комуникативната ситуация чрез въпроси
като: Кои са на снимката? (две момчета); Какво пра-

вят? (говорят по телефона); Къде е едното момче? (на
улицата)? Къде е другото момче? (вкъщи); За какво
разговарят? Прочетете техните думи в балоните за реч.
След прочита учителят проверява разбирането чрез
въпроси като: Откъде се връща момчето от първата
снимка? (от училище); Защо се обажда? (защото иска
да се срещне с приятеля си); Къде го кани момчето от
втората снимка? (у дома).
Предложеният в буквара диалог е само фрагмент
от разговора между двете момчета. Ето защо целесъобразно е да се обърне внимание на началото и края
на всеки телефонен разговор, като се препоръчат и
съответните думи за учтивост при общуването. Например: Когато се обадим по телефона на свой приятел,
какво му казваме? (Здравей!); Достатъчно ли е това?
Той вижда ли ни? Как ще се досети той кой му се обажда? Какво още трябва да кажем? (например: Аз съм
Петьо); Ще можем ли да проведем разговора със своя
приятел, ако той в момента е на училище и е в час?
(не, защото той не трябва да говори, когато е зает
с важна работа); Тогава какъв трябва да е първият ни
въпрос към него? (Удобно ли е да говорим?); Изкажете
всички думи, които трябва да кажем, когато започнем
телефонен разговор с приятел (Здравей! Аз съм Петьо.
Удобно ли е да говорим?); А какво си казваме накрая
с него? (Довиждане!); А ако той е далече и няма да се
видите скоро? (Дочуване!).
Методическата работа за усъвършенстване на контекстното четене се провежда по познатия вече начин:
– четене на ключови думи от текста с цел да се научат първокласниците да ги изговарят правилно и да
преодолеят четивните трудности при многосрични
думи (например щъркелът) или при думи със струпани
съгласни (например щастлив);
– обсъждане на илюстрацията към стихотворението, за да може първокласниците предварително да се
ориентират в неговото съдържание. Възможните въпроси са: Какво има на картинката към текста? (два
щъркела); По какво се различават те? (единият е голям, а другият е малък); Кой според вас е бащата?
(този, който е по-голям); Къде са те? (във водата);
С какво се хранят щъркелите? Какво търсят те във водата? (жаби); Къде има най-много жаби? (там, където водата не се движи и в нея има водни растения);
Знаете ли как се нарича това място? (блато); Съставете изречение към картинката (например: Два щъркела
търсят жаби в едно блато);
– многократно четене на стихотворението, като
първият прочит е от учителя, а след това учениците четат текста по части;
– беседа по съдържанието на текста, като възможните въпроси са: Откъде се връща щъркелът през
пролетта? (от юг); Какво ще прави той? (ще поправи гнездото); Защо? (защото ще си имат малко
щъркелче); На какво ще учи той детето си? (да лови
жаби); Какви други животни има в блатото? Прочетете в стихотворението (раци и щуки); Знаете ли как-

во е щука? Това е хищна риба с остра муцуна; Опасни
ли са тези животни за малкото щъркелче? (да); Кой
ще го пази от тях? (баща му).
– тест за проверка на разбирането, като учителят

трябва да уточни, че въпросът е свързан с конкретното
стихотворение, тоест той може да се зададе и по следния начин: На какво ще учи щъркелът своето дете според стихотворението? (да лови жаби).

БУКВА Ю – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава главната и малката печатна
буква Ю ю;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Насочването на първокласниците към буквата, която ще се изучава, може да е чрез следното стихотворение от Богомил Бояджиев:
Юлиянчо е юнак голям,
в люлка често се люлее сам.
Ала щом инжекция видял,
Юлиян се разтреперил цял!
По преценка на учителя може да се използва и следната гатанка от Дядо Пънч:
Изведнъж студена стана
и се мушнах под ю_ _ _ _ _ (юргана).

При обсъждането на образеца на буквата добре е да
се даде възможност на първокласниците да я конструират сами чрез конец от прежда. Помощта на учителя
е чрез следните въпроси: От колко елемента се състои
буквата? (три); На колко части трябва да разделим конеца? (на три); Коя трябва да е най-дългата? (третата); Защо? (защото с нея трябва да направим кръгче).
При анализа на думите ютия и тюлен не е нужно
да се обяснява значението на буква Ю, тъй като това
е доста сложно за малки ученици, а и не се изисква от
новата учебна програма. Ето защо под тези думи няма
модели. Достатъчно е първокласниците да ги прочетат
и да съставят с тях изречения (например: Мама глади
с ютия; В зоопарка има и тюлен).
Следващата задача е за четене на думи с изучаваната буква. Използва се „четене със замяна на буква“
(например: юни → юли) и „четене със замяна на срички“ (любов → любим).
В този урок е включена и речева задача за уточняване значението на думи, съдържащи изучавана буква
от учениците се очаква да свържат прочетената дума с
нейната картинка.
Четенето продължава с четене на изречение, чийто
контекст е указан чрез снимка. Преди да прочетат изречението, учениците разглеждат снимката и отговарят
на въпроси като: Кой е това? (момиче); Къде е то? (в
градина / в парк / в гора); Къде е седнало? (на люлка);
Какво прави то? (люлее се); Харесва ли му това? (да,
то се радва); Прочетете изречението към снимката, за
да научите повече за това дете.
Другата задача за четене на изречения е към следващата снимка с две момичета. С помощта на учителя
първокласниците четат изреченията и се опитват да се
ориентират в съдържанието на прочетеното. Учителят
им помага, като разяснява някои от думите: костюм
– комплект дрехи от сако и пола или сако и панталон;
ухае – мирише хубаво; парфюм – течност с приятна
миризма; интервю – разговор с журналист. Когато
учителят се увери, че учениците разбират добре прочетеното, им предлага да посочат с пръст кое от двете
момичета е Юлиана. Ако те не се досетят, ориентира
ги по следния начин: Как е облечена Юлиана? (с костюм); Коя е горната част на костюма? (сако); Кое от
двете момичета е със сако? Посочете Юлиана; А защо
другото момиче е с микрофон? (защото задава въпроси на Юлиана); Според вас какви са въпросите и какво отговаря Юлиана? Измислете и изиграйте диалога
между двете момичета.
Ако учениците се справят добре с четенето, може
да им се предложи да прочетат и текста в края на страницата. Преди това е добре да се обсъди значението
на думите зюмбюл и люляк. За целта учителят може

77

да използва презентация, чрез която да представи тези
цветя, като обясни, че зюмбюлът расте самостоятелно,
докато люлякът е храст, от който можем да си откъснем цветчета.
След като учителят прочете изразително приказката, предлага на учениците да четат във верижка по едно
изречение и да отговарят на въпроси към него. Напри-

мер: Прочетете първото изречение; Какво направи
зюмбюлът? (отвори очи); Прочетете второто изречение; Кой разлюля зюмбюла? (вятърът); Прочетете
третото изречение; Как люляковият храст погледна
зюмбюла? (с любов); Прочетете последните два реда;
Какво обяснява люлякът? (че зимата си е отишла и
сега грее слънце).

БУКВА Ю – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в диалог;
• натрупване на опит за употреба на думи от българския речев етикет;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Припомнянето на изучаваната буква може да е чрез
следното стихотворение от Тома Бинчев:
Юли
Юли е. На клон от дюля
Юлка с люлката се люля.
– Дюлите кога ще брули
тя – през март или през юли?
– О, през март не брули дюли
Юлка, а бере зюмбюли!
Есента ще сбира дюли,
но с ръце, без да ги брули.
Първата част от урока се провежда върху основата
на комуникативната задача, представена чрез снимка
и реч на участниците в общуването. Преди да прочетат написаното, учениците разглеждат снимката и с
помощта на учителя се ориентират в комуникативната
ситуация чрез отговори на въпроси като: Кои разговарят? (майка и дъщеря); Къде са те? (у дома – в кухнята); Какво прави майката? (подава на детето си филийка за закуска); Какво според вас има на филийката?
(сладко или лютеница); Ще разберете, като прочетете
техните думи.
Обсъждането след прочита може да е с опора на въпросите: Как се казва момичето? (Юлия); Какво има
върху филийката? (конфитюр); Знаете ли какво означава това?; Това е вид сладко, приготвено от плодове
и малко захар; Кой е любимият конфитюр на Юлия?
(конфитюр от дюли); А вие какъв конфитюр харесвате? Споделете; Какво казва майката, когато подава
филийката на детето си? (Заповядай!); Какво означава
това? (вземи); А с коя дума Юлия приема филийката?
(Благодаря!); Вие използвате ли често тези думи?;
Кога? (например: когато даваме подарък и когато

някой ни дава нещо); Какво трябва да отговорим, когато някой ни каже: „Благодаря!“? (Моля!); Можем да
изразим и отношението си към човека. Какво можем
да кажем на мама след думата благодаря? (например:
Благодаря, мамо! Много си мила!).
Следващата задача е за уточняване на речника и
за правилно съставяне на изречения. Учениците разглеждат снимките, четат написаното и обмислят с коя
дума да продължат изреченията. Възможно е първокласниците да се затруднят при думата пюре. Ето защо
учителят трябва да има готовност да обясни, че това
е гъста каша от зеленчуци, която обикновено е храна
за бебета. Това ще ориентира децата, че техните изречения следва да бъдат: Юрий яде филия с лютеница;
Любчо яде пюре.
Последната задача в този урок е свързана с четене на текст. Учителят чете изразително приказката и след това възлага на учениците да го прочетат
самостоятелно. Добре е те да четат текста на части.
Например:

Прочетете първата част на приказката; Къде влязла
селската мишка? (в стаята на Юлиян); Къде се качила? (на бюрото); Какво означава думата бюро? (маса
за писане, към която има и шкафчета); Какво имало
на бюрото? (друга мишка с дълга опашка);
Прочетете следващите четири реда от текста; Коя
е мишката с дълга опашка? (компютърната мишка);
Коя е нейната опашка? (това е кабелът, с който тя
се свързва с компютъра); Защо тази мишка се смята

за умна? Прочетете на глас последното изречение (Аз
управлявам целия компютър.); Вярно ли е това?;
Прочетете последната част от приказката. Как мишката управлява компютъра? (с ръката на Юлиян).
Очакването е, че първокласниците ще могат да се
справят самостоятелно с решаването на тестовата задача към текста, като изберат правилния отговор (Кой
управлява компютъра? – Юлиян).

БУКВА ь – УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• усъвършенстване на сричкосливащото четене;
• разграничаване на ьо и йо;
• развиване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът разпознава малката печатна буква ь;
• Ученикът чете правилно думи, изречения и кратък текст.
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
Урокът може да започне със следното стихотворение от Тома Бинчев:
Ер Голям и Ер Малък
Ако на ъгъла срещнеш случайно
двама с името Ер, запомни
кой как изглежда, огледай ги тайно,
ама от всичките им страни.
Питай ги: „Ер Голям кой се нарича,
кой Ер Малък е?“ Също така
не забравяй, че Ер Голям обича
да носи шапка със козирка.
При коментара относно формата на тази буква
може да се използва следното двустишие от Боряна
Цветанова:
Ер Малък съм и ми се плаче,
че нямам си и аз байраче.
То насочва първокласниците към сравнение на буквата ь с буквата ъ. Добре е учениците да изработят
изучаваната буква с конец, за да разберат, че за буквата им трябва само една част от конеца. Така те ще се
насочат към това, че писането на тази буква е само с
едно движение.
В този урок не е необходимо учениците да правят
звуков анализ, тъй буква ь няма звукова стойност
(тя е знак за мекост на предходния съгласен). Това
не трябва да се обяснява на първокласниците. Достатъчно е да знаят, че буква ь не може да се озвучи и
затова тя не може да се изговори самостоятелно като
отделна буква.
Специфичното в задачата за четене на срички и
думи с тях е, че всяка колонка се състои от три елемента. Първият елемент е твърда сричка (го). Вторият
елемент е същата сричка, но с мек съгласен (например:
гьо). Третият елемент е дума с меката сричка (например: гьол). Получава се своеобразна пирамида, в която

всяка от езиковите единици е съставена от предходната. Това значително облекчава четенето, особено при
многосрични думи (например: сор → сьор → асансьор).
Ако учителят смята за добре, би могъл да обясни на
своите ученици правилото за писане на тези букви, а
именно: след съгласен се пише ьо, а в началото на думата и след гласен се пише йо. Всъщност в българския
език думите с ьо и с йо са малко. Ето защо по-добре е
децата да ги четат много пъти, за да ги запомнят като
цялостен образ. Това ще им помогне при писането, за
да не колебаят коя от двете букви да напишат.
Възможност за това дава следващата задача, която е
за разширяване на речниковия фонд на децата билингви и е свързана с уточняване на значението на думи,
съдържащи буквосъчетанието ьо. Първокласниците
четат всяка дума поотделно, изговарят я на глас и търсят картинката за тази дума, за да ги свържат. Добре е
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учениците за прочетат по няколко пъти тези думи, за да
запомнят, че те се пишат с ьо.
Със същата цел е и следващата задача за четене на
двойки имена – първо се чете основното име, а после –
неговото производно за обръщение (например: Петър
→ Петьо).
Чрез следващата задача наред с думите, които се
пишат с ьо, се въвеждат и думи с йо. Всички те трябва
да се четат многократно, за да се запомни тяхното писане. Така детето няма да се замисля за правописа на
тези думи и да се чуди как да направи проверка.
Тази задача се допълва и от гатанка, чрез която да
се провери остроумието на първокласниците. Те трябва да се досетят, че третият син е Петьо, тъй като и
трите момчета са синове на един баща.

Запомнянето на думи, които се пишат с буквосъчетанието ьо, трябва да е водещо и при задачата за четене на текст. Първо учителят прочита изразително, след
това първокласниците четат самостоятелно текста на
ум, а после и на глас – изречение по изречение. Една
от задачите за четене може да бъде следната: Четете
текста на ум и изговаряйте на глас само думите, които
съдържат ьо (Ваньо, синьото, шофьор).
Доколко учениците са разбрали прочетеното, учителят може да провери чрез въпроси като: Как се казва
момчето от снимката? (Ваньо); За кой път то лети със
самолет? (за първи път); Харесва ли му? (да); Какъв
иска да стане Ваньо? (шофьор на самолет); Как е правилно да се каже? (пилот).

БУКВА ь – УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
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ЦЕЛИ НА УРОКА:
• развиване на уменията за участие в диалог;
• усъвършенстване на уменията за контекстно четене.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира за участниците в речевата
ситуация;
• Ученикът чете правилно думи и изречения;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:
В началото на урока може да се включи играта
„Ловци на букви“, като се използва следното стихотворение – гатанка от Мая Дългъчева:
Малък ер, отде надничаш,
криеница май обичаш?
Днес в корем на сьомга плуваш,
утре във фотьойл кротуваш,
заран – с аромат на фьон,
вечер – с мирис на бульон,
чух, че те е зърнал Светльо
и в опашката на… (Петльо)!
Този урок следва възприетата вече структура, която включва методическа работа за целите на комуникацията и методическа работа за четене и художествено
възприемане на текст.
Комуникативната задача е свързана с употребата
на думата асансьор, за да може тя да бъде представена
още веднъж на вниманието на първокласниците и те да
я запомнят като цялостен образ.
Първоначално учителят насочва вниманието на
учениците към снимката и с опора на нея им помага да
анализират комуникативната ситуация – кои са участниците в общуването и при какви обстоятелства се
осъществява то. Възможните въпроси са: Кои разговарят? (две деца); Къде се намират те? (до асансьор);
Какво правят? (натискат копчето на асансьора, за да
спре той на техния етаж). За какво разговарят децата? Прочетете.
След прочита учителят проверява разбирането чрез
въпроси като: Защо Петьо не може да натисне копчето
на асансьора? (защото е малък и не може да го стигне); Каква е хитростта на момчето? (вика асансьора
със силен глас); Ще спре ли по този начин асансьорът
при децата? (не).
За да придобие завършен вид тази комуникативна
ситуация, препоръчително е учениците да измислят
продължение на разговора от типа:
Момичето: Не викай! Асансьорът няма как да те
чуе.

Петьо: Ами нали ми каза да извикам асансьора.
Момичето: Аз те попитах дали можеш да стигнеш
до копчето на асансьора.
Петьо: Не мога!
Момичето: Нищо, аз ще натисна.
Петьо: Благодаря ти!
Следващата задача е също за запомняне на думи с
ьо и с йо. Това са имена на животни, които често се
срещат в българските приказки. Едното се пише с ьо
(Охльо Бохльо), а другото – с йо (Зайо Байо). По преценка на учителя в тази част от методическата работа
може да се включи и следната гатанка от Богомил Бояджиев:
Охльо Бохльо със рогца,
радва малките деца.
Охльо Бохльо, скрий рогцата,
тръгвай, Охльо, към гората!
Тези животни са изобразени чрез илюстрацията
към текста, който ще четат първокласниците в този
урок, тъй като са герои в тази приказка.
Първоначалният прочит е от учителя, за да може да
се осигури емоционалност на възприятието чрез изразително четене. Следва четене на текста от учениците –
на глас и във верижка един след друг. Препоръчително
е четенето да е по части. Например:
Прочетете първото изречение. Кои се срещнали
(Зайо Байо и Охльо Бохльо);
Прочетете следващите четири реда; Каква е разликата между двете животни? Какъв е заекът? (голям и
тича бързо); А какво е охлювчето? (малко и едва се
движи); Какъв е изводът от това? Прочетете думите на
охлювчето („Значи сме различни“);
Прочетете следваща част на текста; По какво си
приличат двете животни? Какви са ушите на Зайо?
(дълги); Какви са рогцата на охлювчето? (дълги); Приличат ли си по това? (да); Още по какво си приличат?
(и двамата обичат зеле); Какъв е изводът? Прочетете
думите на зайчето („Значи сме еднакви“);
Според вас кое от двете е вярно – различни ли са
зайчето и охлювчето, или са еднакви? (те са различни,
но има и някои неща, по които си приличат); Щом е
така, ще може ли да станат приятели? (да, защото и
при хората е така).
Ако учениците се затруднят да изпълнят самостоятелно тестовата задача, учителят би могъл да ги насочи
по следния начин: Вярното ли е, че охлювът тича бързо
като заека? (не); Вярно ли е, че охлювчето е голямо
колкото зайчето? (не); А кой е правилният отговор?
(двамата обичат зеле).
В края на ограмотяването обикновено се организира „Празник на буквите“, като за неговото провеждане
може да се използва урокът „Всички букви зная, мога
да чета“ в комбинация с дейностите за писане от учебната тетрадка.

3.2. Технологични основи на урока
по писане през буквения етап
Уроците по писане през буквения етап имат сходна
структура.
Първият компонент е свързан с писане на буквата
с едри движения във въздуха. Целта е първокласниците
да се ориентират най-общо в специфичните движения,
които се осъществяват, за да се възпроизведе съответната буква като графичен образ на изучавания звук. В
тази част на урока от изключително голямо значение е
зрително-двигателната координация, тоест да се постигне единство между начертанието на буквата (зрителния
образ) и движението на ръката при писане (двигателния
образ). За тази цел е препоръчително да се използва
упражнението „Писане с ръката на другия“. То се изпълнява по двойки, като единият ученик е със затворени
очи, а другият пише с неговата ръка във въздуха една
от изучените вече ръкописни букви. Веднага след това
първият ученик трябва да възпроизведе движението
върху лист хартия, тоест да напише буквата, която другият е написал с неговата ръка. По този начин пишещата
ръка запомня движението, необходимо за изписването
на съответната буква, при което детето привиква да я
пише дори без да гледа предложения му писмен образец.
Вторият компонент включва методическа работа,
насочена към анализ на изучаваната ръкописна буква.
Коментират се съставящите я елементи, като се търсят
сходства с вече изучени елементи или букви. Особено
важно е да се обърне внимание на посоката при писане
на елементите в състава на тази буква, както и на начините, по които тези елементи се свързват в цялостния образ на буквата. Препоръчително е да се използва
електронният вариант на буквара, тъй като в него за всеки изучаван звук има видео за начина, по който се пишат
двете ръкописни букви – главната и малката.
Третият компонент обхваща първите опити на детето да възпроизведе изучаваната ръкописна буква. То я
изписва самò няколко пъти, за да може да огледа написаното, да го сравни с образеца и ако установи, че е допуснало грешки, да потърси помощта на учителя, за да ги
поправи. Обикновено в тази част от урока се включва и
анализ на възможните грешки. Учителят пише на дъската
ръкописната буква с няколко варианта на грешки – нарушен наклон при писане, неправилна височина или ширина
на буквата, неправилно свързване на съставящите я елементи и т.н. Учениците сравняват тези варианти с образеца и коментират устно грешките. Целта е вниманието на
първокласниците да се съсредоточи върху графичните изисквания при писането на изучаваната ръкописна буква.
Четвъртият компонент предпоставя самостоятелни упражнения за писане на буквата – на 2 до 5 реда
от учебната тетрадка. Стремежът на учениците е да съхранят максимално нейната графична форма и да спазват
еднакво разстояние между буквите на реда. Едновременно с това те следват и изискването да пишат с възможно
най-малко накъсване на движенията на пишещата ръка.
Дейността на учениците е подпомогната чрез копирния метод – те пишат, като повтарят по пунктирана
линия, очертаваща образец на буквата. Разчита се на
това, че чрез многократни повторения по пунктираните
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букви детето ще запомни движението и ще може да го
възпроизведе самостоятелно.
Петият компонент на урока е с цел да се усвоят начините, по които ръкописната буква се свързва с
другите вече изучени ръкописни букви. Първокласниците пишат буквосъчетания, срички или думи със съответната буква, за да привикнат да я свързват правилно
с другите букви в думите.
Различното в тетрадката по писане за първи клас за
обучението, организирано в чужбина, предлагана от
издателство „Просвета“, е ориентацията на писането за целите на комуникацията. От тази гледна
точка във всеки урок за писане на буква се включват
и комуникативни задачи, които насочват първокласниците към смисъла на писането.
Такива задачи има още в първите уроци, когато се пишат само изолирани букви. Пример за това е следната задача за свързано писане на главната ръкописна буква А:

Снимката към изречението показва, че то се отнася
за снежен човек. От една страна, тази задача придобива
характер на гатанка, което прави писането по-забавно; от
друга страна, подобни задачи поставят писането на съзнателна основа – не просто преписваш отделни изречения, а
ги осмисляш с оглед на контекста, в който са употребени.
В учебната тетрадка всички задачи за препис на
изречения са в контекста на конкретна ситуация
на общуване. Пример за това е следната задача от урок
за главната ръкописна буква П:
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Преди да пристъпи към свързаното писане на тази
буква, първокласникът разглежда снимката, чете написаното и с помощта на учителя се ориентира в предложената комуникативна ситуация: Какво прави момичето? (кара се на своята кукла); Какво казваме, когато
сме ядосани? Прочетете и изговорете правилно.
Постепенно с увеличаване на изучените букви речевият материал в комуникативните задачи става поясен и изразителен. Например следната задача от урок
за писане на главната ръкописна буква Р:

Първоначално учениците с помощта на учителя
обсъждат речевата задача чрез въпроси като: Кои са
участниците в общуването? (две деца); Какво държат в
ръцете си? (пиленце); За какво разговарят момичетата?
Прочетете, обяснете и препишете.
Под снимката и балоните с реч има отредени редове
за писане. В първия ред първокласниците преписват
думите на едното момиче, а във втория – на другото
момиче. В случая е добре учителят да напомни за пунктуационните знаци в края на въпросителното и съобщителното изречение, за да може още с първите уроци
по писане учениците да се приучат да ги пишат в края
на всяко свое изречение.
Друга важна особеност на уроците в тетрадката
по писане е, че писането на изречения е с опора на
снимки, които представят описваната ситуация
и изясняват смисъла на изречението. Пример за
това е следната задача от урок за писане на малката
ръкописна буква т:

Какво се вижда от снимката, едната задача е за използване на копирния метод – писане на изречение
чрез повторение по контура на образеца. Не е достатъчно учениците да препишат механично изречението.
По-важното е да се впишат в речевата ситуация, за която се отнася то. Ето защо е препоръчително преди писменото изпълнение на тази задача учителят да насочи
вниманието на първокласниците към снимката и да им
предложи да измислят диалог между момчетата и да го
изиграят по двойки. Например:
– Искаш ли да играеш с мен?
– Разбира се! С теб винаги ми е забавно.
Целта е наред с писането да се развиват и уменията за устна диалогична реч.
По подобен начин се изпълнява и втората задача,
която е за препис на изречение. Преди да препишат изречението, учениците обсъждат ситуацията на общуване, която е показана на снимката. Тя ги ориентира не
само в съдържанието, но и в смисъла на изречението, а
това поставя преписването на съзнателна основа. След
като учениците препишат изречението, добре е отново
да им се даде възможност да съставят в устна форма
диалог между майката и детето като участници в подобно общуване.
В съзнанието на много учители обучението за свързано писане на думи, изречения и текст се асоциира с
обучението по краснопис, като красивото писане се
състои в правилното възпроизвеждане на графичната
форма на буквите, при спазване на изискванията за широчина, височина и наклон. С оглед на комуникативната функция на писмената реч, важното е буквите да се
пишат така, че да бъдат прочетени лесно от адресата,
за когото е предназначено писменото изказване. Ето
защо стремежът е към четливо писане, при което нагласата на пишещия е да бъде разбран от своя адресат.

4. СЛЕДБУКВЕН ЕТАП
През този етап процесът на ограмотяване би следвало да е приключил, което дава възможност да се
премине към обучение по трите раздела – литературно
обучение и езиково обучение, което включва в себе си
и обучение за общуване и за съставяне на текст (Общуване и текст).

4.1. Методически разработки на уроците
по литература през следбуквения етап
Целта на обучението по литература в началното
училище е да се изградят основите на читателската
култура на малкия ученик и той да се развие като естетически образована личност с изграден художествен
усет, с готовност и нагласи за участие в литературнохудожествена комуникация.
Основната трудност при литературното обучение
в първи клас произтича от несъвършената четивна
техника на малките читатели, която възпрепятства цялостното художествено възприемане на литературния
текст. Това определя и спецификата на обучението по
литература през следбуквения етап на ограмотяване –
то се реализира като обучение по четене с литературно-естетически характер. Ето защо основните
задачи на този етап са:
– запознаване с произведения от българската и световната класика и съвременната литература за деца;

– усъвършенстване на четивната техника до степен, позволяваща на учениците добре да се ориентират
в текст и ефективно да обработват съдържащата се в
него информация.
С оглед на тези задачи в читанката са включени
кратки текстове, достъпни за четене от ученици с несъвършенства в четивната техника.
Обучението по литература в следбуквения етап се
осъществява чрез читанката, която е втората част на
буквара. В нея са предвидени четири урока по литература, предвид ограничения брой на учебните часове. Тези уроци са достатъчни, за да се удовлетворят
очакваните резултати от учебната програма, а именно:
„Ученикът разпознава приказка, разказ, стихотворение, гатанка“ и „Ученикът се ориентира в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации)“. Тези
резултати се постигат чрез методическа работа със
стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов; с
разказа „В гнездото“ от Ангел Каралийчев, като в този
урок са включени и гатанки; с българската народна
приказка „Двама другари“ и чрез урок за книги от Леда
Милева. Ако първокласниците вече могат да четат
добре и четенето им е интересно и приятно, за такива
деца са предвидени допълнителни четива в рубриката
„За любителите на четенето“.

„АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“ – ИВАН ВАЗОВ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• натрупване на опит за художествено възприемане
на литературен текст;
• изграждане на умения за изразително четене на
стихотворение.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно и с разбиране малки по
обем художествени текстове;
• Ученикът рецитира наизуст кратки стихотворения (напр. „Аз съм българче“ от Иван Вазов);
• Ученикът разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ:
Стихотворението „Аз съм българче“ е емблематично
за българската класическа литература за деца. То обаче
е трудно за разбиране от съвременното дете поради големия брой старинни думи в него. Ето защо учителят
трябва да направи възприемането му достъпно за първокласниците, които не владеят добре българския език.
Препоръчително е началото на урока да е свързано
с детска песен за България, за да се създаде емоционална нагласа за възприемане на текста. Учителят има
избор от множество безплатни интернет ресурси в тази
посока. Например песните:

– „Българийо, обичам те безкрайно“ в изпълнение
на трио „СиНиМа“ от детска градина „Китка“ в град
Нови пазар
(https://www.youtube.com/watch?v=bU5G-QZpQ24);
– „Българийо, обичам те“, изпълнявана от детска
вокална група „Искрица“
(https://www.youtube.com/watch?v=i1a-EeWBlwo);
– „За моята България“ на детска вокална група
„Зорница“
(https://www.youtube.com/watch?v=u0I-2sy-H3U);
– „Обичам те, България“ на детска вокална група
„Светулковци“
(https://www.youtube.com/watch?v=qTSmMEbNBzw)
и т.н.
Следващата стъпка е изразителен прочит от учителя, за да усетят първокласниците патоса на стихотворението и за да се създаде у тях приповдигнато настроение. Първото, което учениците лесно ще забележат,
е повторението на израза „Аз съм българче“. Учителят може да изиска децата да го изкажат в хор на глас
няколко пъти, като се стремят да изразят възторжено
чувство. След това може да се обобщи, че с тези думи
започва всяка част от стихотворението, и да се пристъпи към четене по куплети – първо всеки ученик чете
на ум съответната част от текста, а след това учителят
дава възможност за четене на глас от най-добрите чет-
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ци в класа. Тъй като очакването е първокласниците да
научат наизуст стихотворението, в урока следва да се
осъществява многократен прочит на части от него.
След всеки прочетен куплет се обсъждат неговото съдържание и смисъл чрез въпроси и указания като:
Кои от думите в първата част на стихотворението
чувате за първи път? (благà, обилна); Прочетете в речника под текста какво означава думата благà? (богатства); А думата обилен означава много, в голямо количество; Продължете изречението „В България има
много…“ (В България има много богатства.); Какво
казва авторът за своята майка? Прочетете на глас от
текста (силна майка мене е родила); Можете ли вие да
кажете това за своите майки? (да, защото те много
работят и са много добри); А как поетът нарича своята родина? Открийте тази дума в текста (мила → родината ми мила); Прочетете още веднъж първата част
на стихотворението; Кажете накратко какво разбрахте
от нея? (че детето има силна майка и мила родина,
която е пълна с богатства);
Прочетете втората част от стихотворението; Какво
обича българчето? (наште планини зелени); Вие кои
български планини знаете? (например: Рила, Родопите, Стара планина); Зелени ли са те? (да); Защо?
(защото в тях има много гори); Радва ли се детето,
че е родено в България? Прочетете какво казва то в
тази част от стихотворението (българин да се наричам,
първа радост е за мене); Повторете няколко пъти този
израз всички заедно със силен глас; Изкажете го със
свои думи (детето се радва, че е българче); Разкажете
какво разбрахте от тази част на стихотворението (нап-

ример: че детето обича българските планини и че
много се радва, че е българин).
Прочетете на ум и на глас третата част от стихотворението; Как се чувства детето в своя роден край?
(свободно); Прочетете на глас първите два реда в тази
част; Изкажете ги още веднъж, но с чувство на радост
и гордост; Прочетете на ум следващите два реда; Кои
думи да потърсим в речника на тази страница? (любя,
тача, милея); Какво означава думата любя? (обичам);
А думата тача? (уважавам); Досещате ли се какво означава думата милея? Кои други български думи приличат на нея? (мил, мила, мили); Какво например казвате за своите родители? (добри, мили); И тогава какво
означава изразът милея за България? (че за мен тя е
много мила); Прочетете отново последните два реда от
тази част, като замените по свой начин тези три думи
(всичко българско и родно обичам, уважавам и ми е
мило); Прочетете на глас още веднъж цялата част, но
този път да е изразително – с чувство на обич; Изкажете накратко за какво се разказва в нея? (че българчето
живее свободно и че обича всичко в България).
Прочетете на ум и на глас последната част от стихотворението; Коя непозната дума да потърсим в речника
на страницата? (племе); Прочетете какво означава тя
(род, народ); В какво време живее българското дете? (в
славно време); Коя дума в тази част на стихотворението
показва каква е България? (земя прекрасна); Това означава, че българската земя е много, много красива; Прочетете още веднъж на ум тази част от стихотворението;
Разкажете накратко прочетеното (например: че българчето живее в прекрасна земя и е син на велик народ).
Следващата стъпка е учениците да прочетат стихотворението цялостно – всички в един глас заедно с
учителя, който чрез своето четене насочва учениците
към правилен изговор на думите. След това е добре да
се направи отново цялостен прочит, но този път с допълване на думи – учителят чете бавно текста, децата
следят в читанката и когато учителят спре на определено място, те изказват на глас думата. Например: Аз
съм българче. Обичам наште планини… (зелени); Българин да се наричам – първа… (радост) е за мене.
По преценка на учителя, може да се предложи на
първокласниците да прочетат още веднъж цялото стихотворение на ум за себе си със задача да открият и
подчертаят думи, които много им харесват в него. След
това се дава възможност на всеки ученик да прочете
думите, които е избрал като най-хубави в текста.
Ако в учебния час има възможност за допълнителна
работа, тя може да е свързана със следните задачи:
1. На дъската са написани думите: сричам, обичам,
играя, живея, пея, любя, скачам, милея. Задачата за
учениците е да ги прочетат и да кажат кои от тях са от
стихотворението „Аз съм българче“. За целта те трябва отново да четат текста и да търсят в него тези думи,
при което очакването е да открият думите: обичам,
живея, любя, милея.
2. На дъската са нарисувани три трицветни знамена
с еднакви цветове, но в различен ред – първото е зелено, червено, бяло; второто е бяло, зелено, червено;
третото е червено, зелено, бяло. Учениците следва да
посочат кое от тях е българското знаме.

„В ГНЕЗДОТО“ – АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• натрупване на опит за художествено възприемане
на литературен текст;
• развиване на уменията за устно преразказване на
прочетеното по серия картини.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът чете правилно и с разбиране малки по
обем художествени текстове;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение;
• Ученикът преразказва устно достъпни за възрастта малки по обем разкази и авторски приказки.
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ:
Разказът е много кратък и с ясно изразен сюжет и
очакването е, че учениците няма да се затруднят при
неговото четене и художествено възприемане.
Като подготовка разбирането му може да се направи беседа с първокласниците, в която те да разкажат
как майките им се грижат за тях. Учителят ги насочва
с въпроси като: Обича ли ви мама? (да); Какво прави
тя за вас? (например: приготвя ни храна, купува ни
дрехи, помага ни за училище и т.н.); А знаете ли, че
и малките птиченца си имат свои майки? Според вас
какво правят те за своите деца? (например: правят им
гнезда, носят им червейчета; пазят ги от врагове и

т.н.); Чуйте разказ за обичта на майката към нейното
птиче.
Учителят чете текста изразително и след прочита
провежда беседа, за да установи степента на непосредствено разбиране. Възможните въпроси са: Кога
се случва разказаната история? (през нощта); Какво
става с едното птиченце? (то пада от гнездото); Как
завършва случката? (майката го спасява).
Следва самостоятелен прочит от учениците, като задачата е да открият в текста непознати думи. Възможно
е първокласниците да не разбират значението на следните думи: огъна – извива, прегъва; изпращяха – чува се
силен шум от чупене на клони; наклони се – застана наведено надолу; голокрило – с голи криле, без перушина,
защото е още много малко; навряха се – мушнаха се и
т.н. За някои от думите първокласниците могат сами да
се досетят от контекста, в който са употребени. Например: Птиченцето тупна на земята и жално записука
→ Птиченцето падна на земята и тъжно записука;
Птицата съзря рожбата си → Птицата видя детето
си; мое чедо → мое дете; Птичетата се навряха под
мекото майчино крило → Птичетата се скриха под
мекото майчино крило и т.н.
След като учителят се убеди, че първокласниците
разбират най-общо всички думи в текста, пристъпва
към подборно четене чрез следните указания и въпроси:
Прочетете първите два реда в разказа; Какъв е вятърът през нощта? (силен); Какво се случва с дървета-
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та? (те се извиват и се чува шум от чупене на клони);
Когато има такъв силен вятър, в българския език това
често се нарича с думата буря.
Прочетете следващата част от разказа; Къде е птичката със своите малки? (в гнездото); Какво се случва с
малкото птиче? (пада от гнездото); Какво прави майката? (започва да го търси); Как се чувства тя? Потърсете в текста думата (разтревожена); Прочетете
нейните думи изразително, като ги изкажете с тревога
(Де си, мое чедо?).
Прочетете следващата част от текста; Открива ли
птицата своята рожба? (да); Кое Ӝ помага да я види в
тъмната нощ? (светкавица); Прочетете тези изречения
(Блесна светкавица. Огря поляната.); Къде прибира птицата своето чедо? (в топлото гнездо); Къде се
скриват птичетата? (под крилото на майка си); Как се
чувстват те там? (доволни и спокойно заспиват); Заспива ли и майката? (не); Защо? (тя остава да пази рожбите си); Прочетете изразително последното изречение
(Майката остана будна с разперени криле над тях).
В следбуквения етап на ограмотяване от изключително голямо значение е обучението за художествено
възприемане на литературен текст да се съчетава с методическата работа за създаване на устен преразказ.
Ето защо към текста е предложена серия от картини,
която разгръща съдържанието на разказа по нагледно-образен начин. Към всяка от тези картини има и
заглавие на съответния епизод. Целта е, след като учениците са обсъдили изучаваното произведение, да го
преразкажат устно, като си помагат с предложения им
картинен план. Учителят може да ги насочва чрез следните указания и въпроси:
Разгледайте първата картинка и открийте тази част

от текста; Прочетете я на глас; Изкажете прочетеното
с едно изречение (например: През нощта имаше силен
вятър и наклони гнездото на птичките).
Какво се случва на втората картинка? (например:
едно птиче падна на земята).
Как е назована третата картинка? (Спасението);
Разкажете как разтревожената майка спасява птичето? (разтревожената майка го намери и го прибра
в гнездото).
Какво правят птиците на четвъртата картинка?
(например: малките пиленца заспаха, а тяхната майка остана да ги пази).
По преценка на учителя някои от учениците може
да направят опит да повторят всичко казано, но в едно
цяло, тоест да направят кратък преразказ на историята.
Достатъчно е да се получи речев продукт от типа:
В гнездото
(устен преразказ)
През нощта имаше силен вятър и наклони гнездото на птичките. Едно птиче падна на земята. Разтревожената майка го намери и го прибра в гнездото. Малките пиленца заспаха, а тяхната майка
остана да ги пази.
По този начин първокласниците натрупват опит да
създават устен преразказ, близък до текста на автора.
Така те развиват умения, които са им нужни, когато
във втори клас пристъпят към писмено преразказване на литературен текст. Освен това преразказването
на изучаваната творба допринася и за общото речево
развитие на първокласниците, което е предпоставка за
ефективното им участие в комуникация чрез текст.
В края на урока децата четат двете гатанки и се
опитват да се досетят за техните отговори.

„ДВАМА ДРУГАРИ“ – БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• натрупване на опит за художествено възприемане
на литературен текст;
• развиване на уменията за устно преразказване на
прочетеното по серия картини.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът се ориентира в случката в изучаваното
литературно или фолклорно произведение;
• Ученикът отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение;
• Ученикът преразказва устно достъпни за възрастта му малки по обем разкази и авторски приказки.
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ:
Въвеждането в темата може да се осъществи чрез
следното стихотворение от Златина Билярска:
Песен за приятелството
Приятелство мое, какво си?
На двора безгрижна игра?
Общ път под крачетата боси,
в ливадите глъчка събрал?

Какво си, приятелство мое,
аз точно да кажа не знам,
но зная без тебе какво е —
това е в света да си сам…
По повод на това стихотворение първокласниците
може да споделят за свои приятели и да разкажат какво
правят заедно.
Това обсъждане по темата за приятелството е основа за възприемането на народната приказка. Учителят
чете текста и дава възможност за многократен прочит:
– самостоятелно на ум за себе си;
– четене на посочени части от приказката;
– четене във верижка (всяко дете чете по едно изречение);
– търсещо четене (самостоятелно четене на текста с
цел да се открият в него посочени от учителя думи или
изречения, които учениците да прочетат на глас);
– изразително четене на приказката и т.н.
Четенето на приказката е съпътствано от беседа по
нейното съдържание, в която може да се използват въпроси като: Къде били двамата приятели? (в гората);
Какво видели там? (мечка); Изплашили ли се? (много
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се изплашили); Какво направил единият? (качил се на
дърво и се скрил в клоните му); Какво направил другият? (легнал на земята); Защо спрял да диша? (за да
се престори на мъртъв); Защо мечката го подушила
и отминала? (защото помислила, че той е умрял); В
каква опасност е бил той? (мечката можела да го изяде); Защо приятелят му не му помогнал? (защото е
страхлив); Добър приятел ли е той? (не); Защо? (защото не помага на другия, когато той е в опасност);
Прочетете разговора между двамата мъже; Какво попитал единият? (какво е казала мечката на ухото на
приятеля му); Какво отговорил другият? (че мечката
му е казала да не пътува с приятели, които не му помагат в беда).
Последната част от урока е свързана с преразказване на приказката с опора на предложения картинен
план. Учениците разглеждат всяка от картинките поотделно и отговарят на въпросите към нея. Например:
Към първата картинка може да е следният отговор
на въпроса: Двама другари видели в гората мечка;

Към втората картинка: Единият се качил на едно
дърво;
Към третата картинка: Другият легнал на земята,
престорил се на умрял и мечката го отминала;
Към четвъртата картинка въпросът може да се перифразира по следния начин: Какво казал по-смелият мъж, когато си тръгнали? (Когато си тръгнали,
по-смелият мъж казал, че мечката го посъветвала да не ходи с приятели, които не му помагат в
беда).
Ако тези отговори се съберат в едно цяло, получава
се следният преразказ на приказката:
Двама другари
(устен преразказ на приказка)
Двама другари видели в гората мечка. Единият
се качил на едно дърво. Другият легнал на земята,
престорил се на умрял и мечката го отминала. Когато си тръгнали, мъжът казал, че мечката го посъветвала да не ходи с приятели, които не му помагат
в беда.

„СТИХОТВОРЕНИЯ“ – ЛЕДА МИЛЕВА
ЦЕЛИ НА УРОКА:
• натрупване на опит за художествено възприемане
на литературен текст;
• узнаване за книги със стихотворения от Леда Милева.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА:
• Ученикът споделя впечатления от изучавани или
неизучавани цялостни произведения;
• Ученикът се ориентира в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ:
Урокът се реализира като урок по извънкласно четене, който е от изключително голямо значение за литературното развиване на учениците.
Урокът по извънкласно четене е коренно различен
от урока по литература както по своите цели, така и
по структурата си. Основната разлика е в предмета
на дейността. В урока по извънкласно четене децата
работят не с конкретен литературен текст, а с книги –
играят с тях, подреждат ги, разглеждат илюстрациите
им, зачитат се в някои от тях, коментират ги, обменят
мнения и т.н.
Ето защо за този урок е добре учителят да осигури
поне няколко книги със стихотворения от Леда Милева. Учениците ги разгръщат, коментират илюстрациите, прочитат части от избрани от тях стихотворения.
Специфичният метод на начално обучение по извънкласно четене е методът „четене-разглеждане на
книга“. Преди да пристъпи към четене на книга, всеки
читател я разглежда, за да прецени дали тя ще удовлетвори неговите цели на четене. За да се научат малките ученици да избират книга чрез четене-разглеждане,
под ръководството на учителя те изпълняват следните
действия с конкретната книга: разглеждат кориците, за
да запомнят заглавието на книгата и името на нейния
автор; разлистват страниците и по илюстрациите се
ориентират в съдържанието на книгата; прочитат отделни кратки откъси от текста. В хода на тези дейности
те се запознават и с основните признаци на книгата –
корици, страници, илюстрации.
Ако учителят не е успял да подготви подобно книж-

но обкръжение в урока по извънкласно четене, той използва учебния материал, предложен в читанката. Тогава урокът се организират като урок за препоръчване
на книги. Първоначално първокласниците се запознават с едно от произведенията на обсъждания автор
– стихотворението „Двете пътечки“, което е от едноименната книга на Леда Милева. Учениците обаче не
се задълбочават в анализ на стихотворението, както е в
уроците по литература, а споделят дали им е харесало,
и се стремят по повод на прочетеното да научат повече
за тази книга или за този автор. С тази цел четат и другото произведение, предложено в читанката – гатанката от Леда Милева „В дрешка шарена“. След прочита
на учениците се предлага да рецитират познати им от
подготвителната група стихотворения от Леда Милева
(например стихотворението „Зайченцето бяло“). Така
те придобиват най-обща представа за литературното
творчество на автора.
Очакваният резултат от урока по извънкласно четене е децата да се заинтригуват от обсъждания автор
и да заявят желание да четат книги с негови произведения. Най-добре е чрез класна библиотека да им се
предостави възможност да разглеждат такива книги и
да избират някоя от тях за домашен прочит. В краен
случай учителят може да се позове на книгите, които
са изобразени в читанката.
Провеждането на уроци по извънкласно четене съвсем не е достатъчно, за да се изгради ученикът като
опитен читател, за когото четенето на книги е любимо занимание. Необходима е системна и целенасочена
работа за стимулиране на читателската активност и за

формиране на читателски интереси. Важно условие за
това е да се създаде подходящо книжно обкръжение
– например читателски кът с изобилие от книги, подредени в класна библиотека така, че да бъдат винаги
на разположение на учениците. Добре е тези книги да
бъдат предоставени от самите ученици с желанието да
ги обменят помежду си. Препоръчително е в този кът
да има и 1 – 2 таблета, които са заредени с електронни
книги, подходящи за възрастта. Нужно е читателският
кът да бъде оформен така, че да бъде привлекателно
място за учениците, когато са в междучасие или когато имат свободно време. Разчита се на това, че децата,
почивайки си сред книгите, може да проявят интерес
към някоя от тях, да се зачетат в нея и ако тя им хареса,
да я вземат за домашен прочит. Разбира се, учителят е
винаги наблизо, за да помоли учениците да подредят
книгите, да ги подкани да прочетат някоя от тях, да беседва с тях за прочетени книги и т.н.
Чрез книгите детето не само разширява своите
знания за литературата и за света, но и развива своето въображение и творческо мислене, обогатява своя
речников фонд, учи се да структурира добре речта си,
запомня правилното писане на думи с правописни особености. Всичко това му носи успех не само в учебната
дейност, но и във всички аспекти на неговия социален
живот. Ето защо учителят следва да насочи усилията
си в тази посока, защото това е най-прекият път за постигането на основните образователни цели в училище.

4.2. Обучение по български език
през следбуквения етап
В първи клас се поставят основите на езиковата
грамотност. Характерен за възрастта е така нареченият наивен семантизъм, който се изразява в това, че
детето не осъзнава думата като условен знак на отрязък от действителността. То все още не е в състояние
да прави разлика между формата на думата и нейното
значение. Например при сравняване на думите слон и
мравка, детето определя като по-голяма думата слон,
защото се ръководи от нейната семантика, а не от звуково-буквения Ӝ състав. Ето защо в първи клас езиковите знания се усвояват на допонятийно равнище.
Първокласниците си служат с термините текст, изречение, дума, сричка и звук, но се ориентират в значенията им само на равнището на общите представи, като се
опират на представителни образци. В многообразието
от практически дейности с езика учениците поетапно
се освобождават от своя наивен семантизъм и постепенно преминават към по-високо равнище на овладяване на езиковите знания.
През следбуквения етап на ограмотяване в обучението по български език приоритет има усвояването
на някои основни правописни и пунктуационни
норми.
Обучението се осъществява чрез тетрадката по
български език, в която основните теми са: „Правилно писане на изречения“; „Употреба на главна буква“;
„Пренасяне на части от думи на нов ред“; „Гласните
звукове и техните букви“; „Съгласните звукове и техните букви“; „Употреба на Й или И“ и „Правилно пи-

сане на думи с йо и ьо“. По всяка от тези теми е предвиден по един урок.
Чрез обучението по български език през следбуквения етап се обобщават знанията за писането на главни
букви. То е на вниманието на учениците през целия
етап на ограмотяване. Подготовката за него е още през
предбуквения етап, когато чрез моделите на изречения
учениците запомнят как се означават началото и краят на всяко изречение. През буквения етап се въвежда и писането на главна буква при съществителните
собствени имена. Това се постига, като постепенно в
изреченията се включват и собствени имена (както е в
посочения пример от илюстрацията).
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По този начин децата започват да правят разлика между двата модела на думата – дума с начална малка буква
и дума, която започва с главна буква, когато е в началото
на изречението или когато назовава име на лице. С увеличаване на изучените букви на вниманието на първокласниците се представя като четивен материал и цяла редица
от най-често срещаните имена на лица, съдържащи съответната изучавана буква. Например при изучаването
на буквата Д това са съществителните собствени имена
Димо, Диана, Димитър, Рада, Тодор и др.
Пропедевтиката относно пунктуационното оформяне на изречението и писането на главни букви при съществителните собствени имена подготвя въвеждането
на тези правила.
В урока на тема „Правилно писане на изречения“
първокласниците обобщават своя опит чрез формулировката „Всички изречения започват с главна буква, а
след тях се поставя точка, въпросителен или удивителен знак“.
В урока на тема „Употреба на главни букви“ с помощта на учителя децата стигат до обобщението: „С
главна буква се пишат имената на хора, животни,
градове, села, планини и реки“. Тези постановки са
основата, върху която учениците продължават да усвояват тези езикови норми при обучението си през
следващите класове, като по спираловидния принцип
разширяват и задълбочават придобитите знания.
При първите опити на първокласника да пише изречения и текст особено важно е той да се научи правилно да пренася части от думата на нов ред, когато това
се налага. Ето защо през следбуквения етап се провежда и урок на тема „Пренасяне на части от думи на нов
ред“. При изучаването на това правило децата се ръководят от това, че едносричните думи не се пренасят и
че на реда не може да има само една буква (например
в третата задача учениците следва да определят, че не
може да се пренасят думите вълк, кон, град и мост).
Препоръчително е на този етап при писане да не се
включват думи с двойни съгласни като конник, есенна, радостта и т.н., тъй като няма как да се обясни на

първокласниците, че при пренасянето на подобни думи
двойните букви трябва да се разделят.
При правописното обучение в първи клас особено
място следва да се отдели на подготовката за усвояване на правилното писане на думи, в които има редукция на гласните и обеззвучаване на съгласните в
краесловие.
В следбуквения етап има урок по темата „Гласните звукове и техните букви“. В него първокласниците
затвърдяват знанията си за двойките гласни чрез учебни задачи, които изискват: да се допълни втората гласна във всяка от трите двойки; да се добавят липсващи
гласни в думите ваза, робот, петел, сливи; да се реши
кръстословица, в която са написани само гласните в
думите, и т.н.
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Наред с това в урока са включени и учебни задачи,
свързани с правописа на редуцирани гласни в думи,
които децата често използват в писмената си реч.
Разбира се, от първокласниците не се очаква да знаят правописното правило и да го прилагат, а само да
се подготвят за неговото бъдещо усвояване. Ето защо
правописните задачи на този етап не са съставени по
обичайния начин, при който се търсят думи за проверка на правописното съмнение, а в обратен ред – от думата за проверка към думата с правописна особеност.
В този случай се изисква да се добави пропусната буква в думи, подредени по следния начин:

При така оформена учебна задача първокласниците
няма как да изпитат правописно затруднение, защото
едносричната дума им дава образец, по който да напишат липсващата буква във втората дума. Важното в
случая е, че на децата се дава възможност да открият
логиката при проверката на гласния звук, когато той
е в неударена сричка. Учениците интуитивно се досещат, че двете думи си приличат по състав и значение.
По този начин се изгражда надеждна основа, която да
е опора за въвеждане на правилото за проверка чрез
сродни думи във втори клас. Така по практически път
децата се ориентират в начина, по който се проверяват
редуцираните гласни – чрез сродни думи, в които тези
гласни са в силна позиция.
Подготовката, свързана с обеззвучаването на съгласните звукове в краесловие, започва още в буквения
етап на ограмотяване – при уроците за звучните съгласни. В обобщителния урок учениците четат двойки
думи, като:
зъб
зъби

молив
моливи

кръ
кръгъл

труд
труден

мъж
мъже

ориз
оризен

Разбира се, вниманието на първокласниците е насочено към четенето, тъй като това са четивни задачи.
Едновременно с това обаче при многократния прочит
на всяка от колонките децата ги запомнят непреднамерено. След време, когато пишат тези думи и се замислят върху техния правопис, благодарение на асоциативната връзка думите за проверка ще изникват в
съзнанието им и така учениците повече ще успяват да
ги пишат правилно.
Четенето и писането на подобни двойки думи води
до натрупването на собствен опит, който първокласниците могат да използват успешно в урока на тема
„Съгласните звукове и техните букви“, включен в обучението по български език през следбуквения етап на
ограмотяване. В този урок център на методическата
работа са правописни задачи, които съдържат в себе
си решението на възникналото затруднение при писане
на звучни съгласни.
В учебната програма не е предвидено да се усвояват
правописни правила за писане на съгласни в средата и
в края на думата. Ето защо на този етап се осъществява
само пропедевтика, при която първокласниците изпълняват тези задачи на практическа основа и съобразно
нивото на езиковите им знания.
Пример за това е втората задача от урока, която е
свързана с обеззвучаване на звучните съгласни в края
на думите. С първокласниците не се коментират нито
правила, нито правописни особености. Без да знаят,
че осъществяват правописна дейност, учениците преобразуват дума в множествено число в единствено
число (кораби → кораб). По този начин те интуитивно
се ориентират при затруднение да проверяват с думата
в множествено число. Така те натрупват практически
опит, за да могат с лекота да усвоят това правило във
втори клас.
По подобен начин са изградени и задачите за правилното писане на звучните съгласни в средата на думата. Предложени са двойки думи, първата от които
е написана правилно, а втората е нейна производна, в
която трябва учениците да добавят същата буква. Например:

Целта е първокласниците да се научат да не променят буквата на съгласния, дори ако той не се чува ясно,
когато е на същото място в подобни думи. Създаването на такава нагласа е добра основа, върху която във
втори клас учениците по-лесно ще осмислят средствата
за проверка на думи с правописни особености при съгласните звукове.
Подготовката за усвояване на правописните правила при редукция на гласните и при обеззвучаване на

съгласните е важна част от обучението по правопис в
първи клас. Ако тя се осъществи ефективно, учениците
ще бъдат по-уверени и по-успешни, когато пристъпят
към усвояване на тези две правописни правила през
следващите етапи от своето езиково обучение.
Особено голяма трудност за учениците се явява
изучаването на опозицията и/й в края на думите. Наблюденията показват, че дори и в края на четвърти клас
много от учениците имат пропуски по отношение на
тази книжовна норма. Ето защо нейното усвояване започва от първи клас. Тя се поставя на вниманието на
децата още с първите уроци от буквения етап – когато
се изучава звукът [й].

В този урок е включена учебна задача, която е свързана с двете форми на притежателното местоимение в
1 лице единствено и множествено число – мой и мои.
Така децата разбират, че когато думата назовава един
предмет, в края се пише й, а когато назовава повече
предмети, накрая се пише буквата и. В този урок децата не могат да четат много думи с й, защото все още
не са изучили достатъчно букви. Важното е обаче те
да получат ориентир за разликата между единствено
и множествено число и за особеностите при писането на думи, които в единствено число завършват с й.
Натрупаният опит им помага да се справят с учебната
дейност в урока по български език на тема „Употреба
на й или и в думите“. Учебните задачи в него са изградени така, че учениците да натрупат практически опит
в употребата на буква й. В първата задача те трябва
да добавят буквата на точно определени места в думите от кръстословица, като целта е да запомнят как се
пишат тези думи (майка, пейка, лейка, чайка, зайче).
Със същата цел е и третата задача, в която са написани
думи с й в края (завой, герой, полицай, музей, червей),
а учениците следва да ги напишат в множествено число
по посочен им образец. Така децата запомнят писането
на най-употребимите в речевата практика думи, в които има й в средата или в края.
В първи клас се усвояват знания и за правилното писане на думи с буквосъчетанията ьо и йо. Методическата работа е съсредоточена в уроците за буквата ь в
края на буквения етап на ограмотяване, а така също и
в урока по български език „Правилно писане на думи с
йо и с ьо“, който се провежда през следбуквения етап.
Сравнявайки думи като актьор, треньор, Охльо Бохльо с думи като район, майонеза, Зайо Байо, учениците сами могат да открият закономерността и да я формулират като свое правило при писане: „След гласен се
пише йо, а след съгласен – ьо“.
В случая е излишно учителят да се съсредоточава
върху това, че буквата ь не е писмен знак за звук (тя
не може да се озвучи), а я има в българската азбука, за
да се означава с нея мекост на предходния съгласен.
Тези езикови знания не съответстват на лингвистич-

ното развиване на детето в тази възраст, а и не биха
му помогнали при усвояване на правилото. Важното е
обаче учителят да не подвежда децата с неправомерния въпрос „Кога означаваме звук [’о] с ьо и кога с
йо?“, тъй като звук [’о] сам по себе си не съществува.
В случая опозицията е между сричката йо и буквосъчетанието ьо, което се използва, за да означи ситуациите, при които звук [о] е след мек съгласен (например:
шофьор). За да не допуска грешка, учителят следва да
задава въпроси от типа: „Коя от двете букви – ь или й
– трябва да се напише в думите Пе_о и Кол_о?“.
В края на първата част на тетрадката по писане са
предложени допълнителни задачи, свързани с трудности при писане. Учителят преценява дали да допълни с
тях методическата работа в някои от уроците, или да ги
препоръча за домашна работа.
Разбира се, не може да се очаква, че всички ученици
в края на първи клас ще владеят описаните книжовни
норми. Поставя се обаче началото на системна и продължителна методическа работа, свързана с усвояването на българския правопис и пунктуация.
Важна част от езиковото обучение на първокласниците е свързана с формирането на умения за участие
в речева комуникация. Тя се осъществява в уроците
от раздела „Общуване и текст“, който е втора част от
учебната тетрадка по български език.
В уроците на тема „Устно и писмено общуване“
и „Учтивите думи при общуване“ акцентът е върху
развиването на диалогичната реч на първокласниците. Учениците се учат да се ориентират в елементарни
комуникативни ситуации от своето ежедневие, като се
съобразяват с: участниците в общуването (С кого говоря?/На кого пиша?), с комуникативната цел на изказването си (Защо говоря/пиша?; Какво искам да постигна?), с предмета на общуване (За какво говоря/пиша?),
с обстоятелствата, при които се провежда общуването,
и т.н. Те се учат да правят разлика между устното и
писменото общуване – когато сме близо един до друг,
участваме в устно общуване; когато сме далеч един от
друг, общуваме писмено.
Използват се и учебни задачи, чрез които учениците да придобият навици за активна употреба на речевия етикет при общуването с другите около себе си.
Тези задачи са в занимателна форма – с герои от приказките или с деца в различни ситуации от ежедневното общуване. Обучението за употреба на речевия
етикет е свързано с анализ на конкретни ситуации на
общуване, като по този начин се стимулира и култура
на поведението – например кавалерско отношение към
момичетата.
Особено място в този раздел заемат уроците за съставяне на текст. Много учители твърдят, че децата с
удоволствие съчиняват свои истории. Това несъмнено
е така, но въпросът е дали съчиненото от тях има параметрите на текст. Съчиняването няма за цел учениците да редят свои измислици една след друга, а целта
му е те да подчинят тези свои хрумвания на една тема
с единен замисъл. Ето защо първокласниците се учат
да съставят текст по серия от картини. Очакването е,
че те могат да напишат по 1 – 2 изречения към вся-
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ка картинка от серията и да свържат тези изречения в
цялостен писмен текст. В учебната програма за първи клас тази дейност е наречена „съчинение по серия
от картини“. Това не е точно, тъй като съчиняването
включва в себе си две дейности – измисляне и изразяване. При съставянето на текст по серия от картини
липсва измислянето, тъй като историята е измислена
от художника на илюстрациите, а първокласниците
следва да изразят нарисуваното съдържание с писмена
реч. Ето защо в случая не става въпрос за съчинение,
а за разказ по серия от картини. Дори и в този случай
обаче задачата никак не е лесна за детето – то трябва
писмено да опише със свои думи това, което вижда на
всяка от картинките в серията.
Методическата работа се осъществява в следната
последователност:
• Устен разказ по серията от картини
При всяка от картините учителят помага с насочващи въпроси, които се формулират така, че да задават
синтактичната структура на изречението, което детето трябва да напише за съответния епизод на текста
(например: Кой хвана балона на момичето? → Жирафът хвана балона на момичето.). Въпросите на учителя трябва да ориентират и в глаголното време. Ако
се създава приказка, глаголите са в преизказна форма
(например: Кои се срещнали по средата на тесния
мост? → Две козлета се срещнали по средата на
тесния мост.). Ако се съставя разказ, глаголите са в
изявително наклонение, тоест разказваме като свидетели (например: Къде се спряха децата в зоопарка? →
Децата в зоопарка се спряха пред клетката на лъва.).
След като съставят изречения към всички картини в серията, първокласниците правят опит да разкажат устно
целия текст, тоест да обединят всички изречения в едно
цяло.
• Писмен разказ на историята
Неговото сътворяване също провокира трудности,
тъй като малките ученици трябва да отразят в текста си
последователността на епизодите. В учебната тетрадка
те са подпомогнати чрез ключови думи и изрази, които
очертават поредността на смисловите цялости в текста.
В тези думи с червено са означени буквите, които биха
предизвикали правописно съмнение (например: Петьо, футбол, топката, в клоните, хвърли, обувката
си, тя остана, на дървото). По този начин се избягват
възможните правописни грешки в написаните от първокласниците текстове.
Подготовката за създаване на собствен текст е от
изключително голямо значение за следващите етапи,
когато учениците усвояват умения за самостоятелно
съставяне на писмени текстове чрез преразказване и
чрез съчиняване.
Последната тема, разработена в тетрадката по български език за първи клас, е за диагностика на крайните
резултати от цялостното обучение в първи клас. Задачите в урока „Какво знаем и можем в края на първи

клас?“ са свързани както с обучението по четене, така
и с обучението по български език.
Първите три задачи са за проверка на разбирането
при четене. На учениците се предлага да прочетат басня
от Езоп, която се състои от кратки изречения, но е с богат смисъл. След прочита първокласниците отговарят
на два въпроса с избираеми отговори. Единият въпрос
е насочен към избор на заглавие. Правилният отговор е
„Щурец и мравка“, тъй като в баснята има двама герои,
а не един, както е в грешните отговори, записани в тестовата задача. Вторият въпрос е свързан с авторовото
послание. Очакването е, че учениците ще могат да изберат от трите отговора онзи, който се подразбира от
текста (Защо мравката не помогнала на щуреца? →
Б) Защото щурецът не се трудил през лятото).
Четвъртата задача е за конструиране на изречение от няколко думи. Главната буква при една от думите подсказва, че тя е началото на изречението (Без…).
По този начин се оформя изречението „Без труд почивката не е сладка“, което е българска пословица.
В петата задача първокласниците следва да определят в кой ред от теста има сгрешен знак за край на
изречение. Правилният отговор е: Б) Искаш ли ябълка.
По този начин се проверяват уменията за разпознаване
на въпросителното изречение.
Шестата задача също е тест, в който учениците
следва да определят кой е моделът на думата пица. Тъй
като и четирите модела са с четири звука, учениците
следва да се ориентират по вида на звуковете – гласни
и съгласни. Тъй като звуковете в думата са съгласен +
гласен + съгласен + гласен, правилният отговор е вторият модел.
Седмата задача е диктовка на следния текст:
Утро
Будя се рано. Някой ме гали по лицето. Кой ли е
в този ранен час? Веселото слънце си играе с мен.
Прави слънчеви зайчета. Дали да си поиграя с него?
Започва прекрасен ден.
Текстът за диктовка е съставен така, че в него да
няма думи с правописни особености, тъй като в първи клас не се изучават правописни правила. Главният
критерий за оценка на изпълнението е графичната правилност – колко от написаните букви са с неправилна
графична форма, спазени ли са изискванията за височина, ширина и наклон на буквите, има ли разстояния
между отделните думи и т.н. Наред с това при оценката
на написаното се има предвид и спазването на изучените основни книжовни норми – главни букви в началото
на изреченията, правилно поставени знаци в края на
съобщителните и въпросителните изречения и вярно
пренасяне на части от думите на нов ред.
Обучението по български език и литература в първи клас е важен етап от училищната подготовка на
малките ученици. Чрез него се изгражда основата на
езиковото и литературното им развитие, което е важно
условие за напредък в учебната дейност.

