
Румяна Танкова Книга 
за учителя

Румяна Танкова Книга
за учителя

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg • www.e-prosveta.bg

3.
класклас

б ъ л г а р с к и  е з и к  и  л и т е р а т у р а

ISBN 978-954-01-4181-7



Румяна Танкова Книга 

3.
класклас

за учителя

ПРОСВЕТА
София



© Румяна Димитрова Танкова, 2021 г.
© Бояна Иванова Павлова – художник на графичния дизайн и корицата, 2021 г.
© Издателство „Просвета – София“ АД, 1618, ул. „Земеделска“ № 2, всички права запазени

ISBN 978–954–01–4184–7



3

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ / 4

1.1 Седмично разпределение на часовете по БЕЛ за трети клас за обучението, организирано в чужбина / 4

2. ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК / 7

2.1. Диагностика на входно ниво / 7

2.2. Диагностика на изходно ниво  / 8

3. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ТРЕТИ КЛАС / 11

3.1. Общо представяне / 11

3.2. Методически указания за уроците по български език / 11

4. ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ (ОБЩУВАНЕ И ТЕКСТ)  / 42

4.1. Общо представяне / 42

4.2. Методически указания за уроците за създаване на текст (Общуване и текст) / 42

4.3. За любителите на разказването и съчиняването / 53

5. ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В ТРЕТИ КЛАС / 54

5.1. Общо представяне / 54

5.2. Методически указания за уроците по четене с литературно-естетически характер / 54

5.2.1. Уроци за литературни знания / 54

5.2.2. Уроци за книгите / 62



4

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Комплектът от учебни помагала и тетрадки, елек-
тронни помагала и книга за учителя е свързан с обуче-
нието по български език и литература по втория мо-
дул от учебната програма за втори клас за обучението, 
организирано в чужбина.

Усвояването на българския език се осигурява чрез 
помагалото „Български език за 3. клас“, което 
включва учебен материал както за обучението за овла-
дяване на българския език, така и за обучението за съз-
даване на текстове чрез преразказване и съчиняване, 
предвидени в раздела „Общуване и текст“ в учебната 
програма. За всяка от темите от раздела „Български 
език“ се организират по два урока – първият урок е с 
опора на помагалото, а вторият урок се реализира чрез 
учебното пособие „Тетрадка по български език за  
3. клас“. Дейностите по раздела „Общуване и текст“ 
се изпълняват в помагалото.

Обучението по литература се провежда като обуче-
ние по четене с литературно-естетически характер и то 
се осигурява чрез „Читанка за 3. клас“, в която са по-
местени кратки художествени текстове, чрез които се 
осъществява не само усъвършенстването на четивната 
техника на третокласниците, но и приобщаването им 
към света на литературата. Преобладават текстове от 
българската детска литература, като те са адаптирани 
съобразно с особеностите на обучението в условия на 
билингвизъм. За всеки текст е предвиден по един урок. 
За целта към всеки текст е предложен методически апа-
рат (въпроси, задачи, тестове и др.). Продължението 
на тези задачи е в учебното пособие „Тетрадка към 
читанката за 3. клас“, в което са предложени допъл-

нителни учебни задачи към изучавания текст. 
Към помагалото по български език и към читанка-

та са приложени и допълнителни учебни материали в 
рубриките „За любителите на разказването и съчиня-
ването“ и „За любителите на четенето“. Те са предназ-
начени за учениците, които се справят добре с българ-
ския език и които са склонни да доразвиват своите уме-
ния чрез допълнителни дейности – под ръководството 
на учителя или чрез самостоятелна работа вкъщи. 

Учебният комплект предлага цялостна дидактическа 
технология за втория модул от обучението по българ-
ски език и литература, която е осигурена с необходи-
мите ресурси, при което не се налага учителят да търси 
други помагала и помощни средства.

В учебната програма е посочено, че „годишният 
брой часове за изучаване на учебния предмет бъл-
гарски език и литература в трети клас е от 108 до 120 
часа. Разпределението на часовете между компоненти-
те Български език и Литература, както и разпределе-
нието на часовете за обучение по Български език като 
втори е по преценка на преподавателите“. 

Предлаганият учебен комплект осигурява възмож-
но най-големия брой часове (120 часа), за да може учи-
телят да преценява как да ги комбинира и кои от тях 
да пропусне с оглед на спецификите при учениците от 
неговия клас. Учителят сам определя приоритетите в 
своите цели и методическата си работа, но предложе-
нието е за следната учебна заетост по модули в обуче-
нието (първи и втори) и по раздели в обучението през 
втори модул (български език; литература; създаване на 
текстове): 

Разпределение на часовете по БЕЛ за трети клас
Първи модул Втори модул Общо 

Български език Литература Създаване  
на текстове

18 часа 40 часа 48 часа 14 часа 120 часа

Приложено е и примерно седмично разпределение на темите, предложени в този учебен комплект (за 30 учеб-
ни седмици по 4 учебни часа на седмица).

1.1 Седмично разпределение на часовете по БЕЛ за трети клас за обучението, организирано в 
чужбина (30 седмици по 4 часа)

№ месец 1 час 2 час 3 час 4 час
1 2 3 4 5 6
1 септември Първи модул

Да си припомним нау-
ченото във втори клас 

Първи модул
Глаголи. Сегашно вре-
ме на глаголите

Първи модул
Промяна на глаголите в 
сегашно време

Първи модул
Употреба на глаголи в 
сегашно време

2 септември Първи модул
Сегашно време на гла-
голите (преговор)

Първи модул
Възвратни глаголи

Първи модул
Сегашно време на въз-
вратните глаголи

Първи модул
Прилагателно име. Род 
и число

3 октомври Първи модул
Членуване на прилага-
телните имена 

Първи модул
Степенуване на прила-
гателните имена

Първи модул
Местоименията ми, ти, 
му, ѝ, му, ни, ви, им

Първи модул
Употреба на местоиме-
нията ми, ти, му, ѝ, му, 
ни, ви, им
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1 2 3 4 5 6
4 октомври Първи модул

Числителни бройни 
имена 

Първи модул
Числителни имена за 
брой на хора от мъжки 
род

Първи модул
Числителни редни име-
на. Род и число

Първи модул
Членуване на числител-
ните редни имена

5 октомври Първи модул
Числителни имена (пре-
говор)

Първи модул
Да си припомним нау-
ченото (в трети клас)

Български език
1. Да си припомним 
наученото в трети клас 
(от втори модул)

Български език
1. Да си припомним 
наученото в трети клас 
(от втори модул)

6 октомври Български език
2. Гласни звукове. Пра-
вопис

Български език
2. Гласни звукове. Пра-
вопис

Литература
Да си припомним нау-
ченото във втори клас

Литература
Защо Врабчо не отиде 
в топлите страни – 
Радой Киров

7 ноември Български език
3. Съгласни звукове. 
Правопис 

Български език
3. Съгласни звукове. 
Правопис

Литература
Гузен негонен бяга – 
Елин Пелин; Сърната и 
лозата – Езоп

Литература
Пеперуди – Дора Габе; 
Кънки на колелца – 
Леда Милева 

8 ноември Български език
4. Писане на думи с 
група съгласни

Български език
4. Писане на думи с 
група съгласни 

Литература
Неудобният – Иван 
Цанев

Литература
Градината на народи-
те – Йосиф Нунев

9 ноември Български език
5. Пряко и преносно 
значение на думите

Български език
5. Пряко и преносно 
значение на думите

Литература
Сливи за смет – бъл-
гарска народна при-
казка

Литература
Мома и слънце – бъл-
гарска народна песен

10 ноември Общуване и текст
Подробен писмен пре-
разказ на художествен 
текст

Общуване и текст
Подробен писмен пре-
разказ на художествен 
текст

Литература
Поточе – Елин Пелин

Литература
Високи сини планини 
– Младен Исаев

11 декември Български език
6. Синоними

Български език
6. Синоними

Литература
Басни – Езоп

Литература
Лозарят и косето – 
Ангел Каралийчев

12 декември Общуване и текст
Текст. Ключови думи в 
текст

Общуване и текст
Лично писмо

Литература
В родината – Петя 
Дубарова 

Литература
Картина – Мая Дългъ-
чева ; Облаче – Иван 
Мишев

13 декември Български език
7. Сродни думи. Корен 
на думата

Български език
7. Сродни думи. Корен 
на думата

Литература
Зима – Петя Карако-
лева

Литература
Мечето Топчо – Цанко 
Лалев

14 януари Български език
8. Проверка на пра-
вописа с помощта на 
сродни думи

Български език
8. Проверка на пра-
вописа с помощта на 
сродни думи

Литература
Коледарче – Димитър 
Спасов

Литература
Коледна нощ – Мая 
Дългъчева 

15 януари Български език
9. Образуване на думи-
те. Представка

Български език
9. Образуване на думи-
те. Представка

Нова година – Асен 
Босев; Новогодишна 
песен – Йордан Стубел

Литература
Зимна ваканция – Леда 
Милева

16 януари Български език
10. Правилно писане на 
думи с представка

Български език
10. Правилно писане на 
думи с представка

Общуване и текст
Устен преразказ на 
текст от енциклопедия

Литература
Пипи Дългото чорап-
че – Астрид Линдгрен 
(Ден за чистене)

17 февруари Общуване и текст
Писмен отговор на 
въпрос към текст от 
енциклопедия

Общуване и текст
Писмен отговор на 
въпрос към текст от 
енциклопедия

Литература
Палачинкова тайна – 
Виктор Самуилов

Литература
Лъжливото овчарче 
– българска народна 
приказка

18 февруари Български език
11. Степенуване на 
прилагателните имена

Български език
11. Степенуване на 
прилагателните имена

Литература
Обич – Дора Габе

Литература
Да се радвам ли – 
Петя Кокудева

19 февруари Общуване и текст
Съчинение по преживя-
на случка 

Общуване и текст 
Съчинение по преживя-
на случка 

Литература
Най-добрата люлка – 
Петя Йорданова

Литература
Картинка – Дядо Пънч
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1 2 3 4 5 6
20 февруари Български език

12. Употреба и право-
пис на прилагателните 
имена

Български език
12. Употреба и право-
пис на прилагателните 
имена

Общуване и текст 
Съчинение по преживя-
на случка (поправка)

Литература
Гнездо в гнездото – 
Емилиян Станев

21 март Български език
13. Лични местоимения

Български език
13. Лични местоимения

Литература
Мартенички – Хрис-
тина Илиева

Литература
Трети март – Ангели-
на Жекова; Родина – 
Младен Исаев

22 март Български език
14. Употреба и право-
пис на личните местои-
мения

Български език
14. Употреба и право-
пис на личните местои-
мения

Литература
Мама – Калина Малина

Литература
Мама кенгурка – Зоя 
Василева 

23 март Български език
15. Лице и число на 
глаголите

Български език
15. Лице и число на 
глаголите

Литература
На поляната – Феликс 
Залтен

Литература
Смешен котарак – 
Лиляна Стефанова

24 март Български език
16. Спомагателен гла-
гол съм

Български език
16. Спомагателен гла-
гол съм

Литература
Хоби – Георги Кон-
стантинов

Литература
Ропотамо – Дора Габе

25 април Общуване и текст 
Съчинение за добра 
постъпка 

Общуване и текст
Съчинение за добра 
постъпка 

Литература
Пързалка за облаче – 
Радой Киров

Литература
Игри – Валери Петров 
(из „В лунната стая“) 

26 април Български език
17. Числително име

Български език
17. Числително име

Литература
Синьото краче – Кон-
стантин Константи-
нов (Из „Приказки за 
тебе“)

Литература
Трите пеперудки – на-
родна приказка

27 април Български език
18. Възклицателни из-
речения

Български език
18. Възклицателни из-
речения

Литература
Цветница – Ран Боси-
лек; Лазарска песен 
– българска народна 
песен

Литература
Великденче – Веса Пас-
палеева; Великденски 
яйца – Виктор Самуи-
лов

28 май Български език
19. Подбудителни изре-
чения

Български език
19. Подбудителни изре-
чения

Литература
Палавото скакалче – 
Кина Къдрева

Литература
Повести за Карлсон – 
Астрид Линдгрен

29 май Общуване и текст 
Съчинение с литерату-
рен герой

Общуване и текст 
Съчинение с литерату-
рен герой 

Литература
Кирил и Методий – Ни-
кола Фурнаджиев

Литература
Когато вали – Леда 
Милева

30 май Български език
20. Какво научихме за 
българския език

Български език
20. Какво научихме за 
българския език

Литература
Най-добрите игри – Ми-
хаил Берберов

Литература
Годишен преговор
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2. ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

В учебния комплект са предложени две самостоя-
телни работи по темите „Да си припомним наученото във 
втори клас“ (за установяване на входното ниво) и „Какво 
научихме за българския език?“ (за проверка на резулта-
тите от обучението на изходното ниво). Те са включени 
в учебната тетрадка по български език като втори учебен 
час след съответните преговорни уроци. Основно те об-
хващат наученото по български език, но в тях има и диаг-
ностична задача за установяване на уменията на треток-
ласниците да се ориентират в кратък текст на български 
език и да разбират прочетеното в него. По този начин се 
проверява качеството „съзнателност“, което е най-важно 
по отношение на четивната техника.

Ако учителят се откаже от диагностика на резул-
татите, организира своята методическа работа в тези 
уроци като тренировъчни упражнения на учениците за 
преговор на наученото. 

2.1. Диагностика на входно ниво
Самостоятелната работа за входно ниво е на стра-

ници 4 – 5 в тетрадката по български език. 
Първата задача е тестова и е с цел да се провери 

ориентацията на учениците в граматическата категория 
„род на съществителните имена“. Правилният отговор 
е В) море, небе, слънце, тъй като в този ред всички съ-
ществителни имена са в среден род.

Втората задача проверява уменията на ученици-
те да съгласуват думите по род и число. Очакваният 
резултат от нейното изпълнение е следният: красива 
рокля, красиви цветя, красив парк, красиво лале.

Третата задача е насочена към уменията на уче-
ниците да преобразуват глаголи в множествено число: 
чета → четем; пиша → пишем; рисувам → рисуваме; 
играя → играем; мисля → мислим; гледам → гледаме. 

Четвъртата задача е под формата на игра, чрез 
която учениците определят думите за проверка на про-
пуснатите гласни в съществителните имена п_зач, п_
тека, б_туш. Третокласникът следва да избере в коя 
от двете зелки към всяко зайче е написана дума, с която 
може да се провери липсващата буква. Правилното из-
пълнение е, ако ученикът е свързал: 

– първото зайче с думата п_зач със зелката, в която 
е написана думата пазя;

– второто зайче с думата п_тека със зелката с ду-
мата пътник;

– третото зайче с думата б_туш със зелката с ду-
мата боти. 

Петата задача е за проверка на правописа на съг-
ласните в края на думата. Правилните изпълнения са: 
скъп, нов, широк, горд, свеж, бърз.

Шестата задача е тестова и учениците следва да 
изберат реда, в който има дума с правописна грешка: 
В) зъпче.

Седмата задача е цел да се проследят уменията 
на учениците да изграждат изречения съобразно пра-
вилата на българския словоред и да поставят правил-
но пунктуационните знаци в края на съобщителни и 
въпросителни изречения. При правилно свързване на 
думите се получават следните две изречения: съобщи-
телно изречение (Децата са на море.) и въпросително 
изречение (Плуват ли добре?). 

Осмата задача е с две цели, съответстващи на две 
условия. 

Първата цел е проверка на правописните умения на 
учениците в началото на трети клас, свързани с при-
лагането на книжовните норми за правилно писане на 
гласни в неударена сричка; обеззвучаване на съгласни 
в средата и в края на думата и правилно писане на гла-
голите. Очакването е учениците да попълнят липсва-
щите букви в думите сладки, пътеките, гората, дръв-
чета, кръг, покрив, поздрав, готов, дълъг, напускат, 
отлитат, почивка, върнат, родината, усмивка. 

Втората цел е да се установи разбирането при чете-
не на текст. С оглед на това на учениците се предлага 
да отговорят на два въпроса с избираем отговор (Как-
во има по горските пътеки? → покривка от пъстри 
листа; Какво прави щъркелът? → върти се в кръг).

За всеки правилен отговор при всяка от диагностич-
ните задачи учениците получават по 1 точка. 

Проверката и оценката на резултатите от изпълне-
нието на тази самостоятелна работа се осъществява 
съобразно критерии и показатели, представени в след-
ните таблици:

Индивидуална листа за успеха на ученика

Задача Критерии 
за оценка

Показатели за изпълнението Брой точки 
на задача

1 2 3 4
Първа задача Определяне на граматичес-

кия род на съществителните 
имена 
(задача с избираем отговор)

1 точка – за правилен отговор
0 точки – за неправилен отговор

Втора задача Съгласуване на прилагател-
но име чрез промяната му 
по род и число (4 словосъче-
тания)

4 точки – при безгрешно изпълнение
3 точки – при 3 правилно написани прилагателни имена
2 точки – при 2 правилно написани прилагателни имена
1 точка – при 1 правилно написано прилагателно име
0 точки – при нито едно правилно написано прилагател-
но име
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1 2 3 4
Трета задача Правилна употреба на фор-

мите за множествено число 
на глаголите
(6 глагола)

6 точки – при липса на грешки 
5 точки – при 1 грешка 
4 точки – при 2 грешки 
3 точки – при 3 грешки 
2 точки – при 4 грешки 
1 точка – при 5 грешки 
0 точки – при нито един правилно написан глагол

Четвърта 
задача

Правопис на гласните чрез 
избор на дума за проверка 
(3 случая)

3 точки – за правилно изпълнение
2 точки – при 1 грешка
1 точка – при 2 грешки
0 точки – при 3 грешки

Пета задача Правопис на съгласните в 
края на думата
(6 случая)

6 точки – при липса на грешки 
5 точки – при 1 грешка 
4 точки – при 2 грешки 
3 точки – при 3 грешки 
2 точки – при 4 грешки 
1 точка – при 5 грешки 
0 точки – при нито една правилно написана дума

Шеста задача Правопис на съгласните в 
средата на думата
(задача с избираем отговор)

1 точка – за правилен отговор
0 точки – за неправилен отговор

Седма задача Образуване на съобщителни 
и въпросителни изречения
(2 изречения)

2 точки – за правилно образувани 2 изречения;
1 точка – за правилно образуване само на 1 от изрече-
нията;
0 точки – за грешки и при двете изречения

Осма задача
(първа част)

Прилагане на изучените 
правописни правила за: 
редукция на гласни; за обез-
звучаване в края на думите; 
за обеззвучаване в средата 
на думите; за правилно пи-
сане на глаголи (15 възмож-
ни правописни грешки)

15 точки – за правилно добавени букви
Отнема се по 1 точка за всяка грешно написана буква

Осма задача
(втора част)

Проверка на разбирането 
при четене на текст
(два въпроса с избираеми 
отговори)

2 точки – за правилни отговори и на двата въпроса
1 точка – за правилен отговор само на един от двата 
въпроса
0 точки – за грешни отговори и на двата въпроса

Общ брой точки от изпълнението на самостоятелната работа

Максимален брой точки за самостоятелната работа: 40 точки

Скала за приравняване на получения брой точки към оценка

Незадоволително 
изпълнение

Задоволително из-
пълнение

Добро изпълнение Много добро изпъл-
нение

Отлично изпълнение

0 – 8 точки 9 – 16 точки 17 – 24 точки 25 – 32 точки 33 – 40 точки

2.2. Диагностика на изходно ниво 
Самостоятелната работа за изходно ниво е на стра-

ници 42 – 43 в тетрадката по български език. 
Първата задача е свързана с уменията на треток-

ласниците да се ориентират в морфемния състав на 
думата, като очакването е да определят правилно кой 
е коренът в колонките от три думи (хлад; звън; танц). 
Тази задача не би следвало да затрудни особено много 
учениците, тъй като са подбрани думи, в които коренът 

е дума, на която те са производни (хлад → охладен, 
хладилник; звън → звънец, звънлив; танц → танцу-
ва, танцьор).

Втората диагностична задача изисква да се добави 
по още една сродна дума по образеца, като изборът е на 
ученика. Възможните варианти са например: уча, учеб-
ник → ученик, учител, учебна, училище и др.; път, пъту-
ва → пътник, пътека, пътешествие, пътуване, пътен и 
др.; лек, лекува → лекар, лекарство, лекарски и др.
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Третата задача също е свързана с части на дума-
та, като е насочена към разпознаване на представките. 
Очакването е в предложените сродни думи да се открие 
коренът и да се определи в кои от тях пред него има 
сричка, тоест представка (прескача, подскок). 

Четвъртата задача е свързана с разпознаване на 
синоними. В първия ред учениците следва да подчер-
таят думата отечество като синоним на родина; във 
втория ред – думата красив като синоним на хубав, в 
третия – вървя, като синоним на ходя.

Чрез петата задача се проверяват уменията на 
третокласниците да разграничават степенуваните при-
лагателни имена. Учителят може да ги насочи, че във 
всяка двойка изречение има по едно степенувано при-
лагателно и че може да го открият по това, че в тези 
изречения има сравняване по признак (например в пър-
вото изречение се сравняват по височина две планини; 
във второто – две рокли, в третото – две възглавници). 
Ето защо тире се поставя само в изреченията: Рила е 
по-висока от Пирин; Облече по-тясна рокля; Иска 
по-мека възглавница. 

Шестата задача е тестова и се отнася до уменията 
на учениците да определят лицето и числото на глаго-
лите. Правилният отговор е Б) обядва – 3 лице, един-
ствено число.

Седмата задача е за разграничаване на личните 
местоимения и на формите на спомагателния глагол 
съм. Учителят би могъл да насочи третокласниците, че 
във всеки ред има по една излишна дума (в първата ре-
дица това е думата съм, тъй като тя не е местоимение, а 
във втората редица трябва да се зачертае личното мес-
тоимение аз). 

Осмата задача е с две цели. 
Първата цел е за проверка на правопис и пунктуа-

ция, но с акцент върху знаците за край на изреченията, 
тъй като за третокласниците е важно да разграничават 
изучените видове изречения по цел на изказване. Про-
пуснати са общо 16 знака. Наред със съобщителните 

изречения (Днес заминаваме на екскурзия; Аз вече съм 
готов; Спираме за почивка; Изпълва ме с радост; В 
далечината аз забелязах най-високия връх на плани-
ната; Искам да снимам тази гледка с моя нов те-
лефон; Потърсих своя багаж; В този миг виждам 
родителите си; Те тичат към мен с голям куфар и 
още по-големи усмивки) третокласниците следва да от-
крият и едно въпросително изречение (Но къде е той?) 
и да поставят удивителен знак на подбудителното из-
речение (Хайде да тръгваме!) и на възклицателните 
изречения (Ех, няма по-щастлив от мен!; Ах, каква 
чудесна местност!; Олеле, забравил съм го у дома!; 
Ох, как се разтревожих!; Ура, моята екскурзия е 
спасена!). 

По отношение на правописа тази задача не е ди-
агностична, тъй като не са заложени конкретни изме-
рители. В случая достатъчно е учениците да напишат 
по свой избор някои от думите, при които може да се 
сгреши по отношение на изучените правописни норми 
(например: готов, по-щастлив, почивка, местност, 
радост, аз, най-високия, гледка, нов, багаж, той, 
разтревожих, миг, родителите, усмивки). 

Втората цел е да се провери разбирането на текст. 
Учениците четат повторно текста и отговарят на двата 
въпроса към него. Верните отговори са: Какво иска да 
снима детето? – удивителната гледка; Детето се 
тревожи, защото: забравило е багажа си). 

Определянето на резултатите при повечето от зада-
чите е чрез присъждане на една точка за всяко правил-
но изпълнение. С по-висока степен на трудност са пе-
тата и седмата задача, тъй като изискват разграничение 
на изученото явление в сходни езикови ситуации. Ето 
защо правилното изпълнение на тези задачи се оценява 
с двоен брой точки. 

С оглед на това оценката на изходното ниво се 
осъществява по критерии, показатели и скали както 
следва:

Индивидуална листа за успеха на ученика

Задача Критерии за оценка Показатели за изпълнението Брой точки 
на задача

1 2 3 4
Първа задача Откриване на корен на сродни думи

 (задача с 3 групи сродни думи)
3 точки – 3 правилни отговора
2 точки – 2 правилни отговора
1 точка – 1 правилен отговор
0 точки – нито един правилен отговор 

Втора задача Добавяне на сродна дума (задача с 
три примера)

3 точки – 3 правилни отговора
2 точки – 2 правилни отговора
1 точка – 1 правилен отговор
0 точки – нито един правилен отговор

Трета задача Разграничаване на думи с представ-
ки от останалите сродни думи
(задача за преписване на две думи с 
представки)

2 точки – за правилно преписани две думи
1 точка – за правилно преписана една дума
0 точки – за преписани думи без представка

Четвърта 
задача

Определяне на синоними
(три двойки думи)

3 точки – 3 правилни отговора
2 точки – 2 правилни отговора
1 точка – 1 правилен отговор
0 точки – нито един правилен отговор

2. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова
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1 2 3 4
Пета задача Разграничаване на степенувани при-

лагателни в езикови ситуации, при 
които частицата за сравнителна сте-
пен съвпада по звуко-буквен състав 
с предлог
(задача с 3 двойки изречения, едно-
то от които е със степенувано 
прилагателно име)

6 точки – за правилно поставено тире при 3 сте-
пенувани прилагателни имена
4 точки – за правилно поставено тире при 2 сте-
пенувани прилагателни имена
2 точки – за правилно поставено тире при 1 сте-
пенувано прилагателно име
0 точки – за неправилно поставяне на тирета при 
всичките три степенувани прилагателни имена

Шеста задача Определяне на лицето и числото на 
глаголи
(задача с избираем отговор)

1 точка – за правилен отговор
0 точки – за неправилен отговор

Седма задача Разпознаване на личните местоиме-
ния и разграничаването им от фор-
мите на спомагателния глагол съм
(задача с 2 подчертавания)

4 точки – за правилно подчертаване и на двете 
думи (съм и аз);
2 точки – за правилно подчертаване на една от 
тези две думи;
0 точки – за грешно подчертаване

Осма задача 
(първа част)

Прилагане на изученото за видове 
изречения по цел на изказването 
(поставяне на знаци за край на 16 
изречения)

16 точки – за правилно поставени знаци при 
всички изречения
Отнема се по 1 точка за всеки грешно поставен 
знак 

Осма зада-
ча (втора 
част)

Проверка на разбирането при чете-
не на текст
(два въпроса с избираеми отгово-
ри)

2 точки – за правилни отговори и на двата въп-
роса
1 точка – за правилен отговор само на един от 
двата въпроса
0 точки – за грешни отговори и на двата въпроса

Общ брой точки от изпълнението на самостоятелната работа

Максимален брой точки за самостоятелната работа: 40 точки

Скала за приравняване на получения брой точки към оценка

Незадоволително 
изпълнение

Задоволително 
изпълнение

Добро изпълнение Много добро 
изпълнение

Отлично изпълнение

0 – 8 точки 9 – 16 точки 17 – 24 точки 25 – 32 точки 33 – 40 точки
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3. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ТРЕТИ КЛАС

3.1. Общо представяне
Темите, свързани с обучението по български език, 

съответстват на заложената в учебната програма 
концепция за комуникативноречевата ориентация на 
езиковото обучение. С оглед на това всяка от тях се 
разгръща чрез учебни задачи, които въвеждат треток-
ласниците в конкретни речеви ситуации, свързани с 
прилагането на езиковите знания, умения и отношения. 
Стремежът е у ученика да се изгради нагласата „Уча 
българския език, за да мога да общувам“. С оглед на 
комуникативната ориентация на езиковото обучение 
уроците по български език в трети клас са пряко свър-
зани с уменията на учениците да общуват чрез реч. 

Знанията за езика са разпределени в четири основ-
ни групи теми, които съответстват на четирите равни-
ща при изучаване на езиковата система: 

– фонетика (темите „Гласни звукове. Правопис“; 
Съгласни звукове. Правопис“; „Писане на думи с гру-
па съгласни“);

– лексикология (темите „Пряко и преносно значе-
ние на думите“; „Синоними“);

– морфология (темите „Сродни думи. Корен на ду-
мата“; „Проверка на правописа с помощта на сродни 
думи“; „Образуване на думите. Представка“; „Правил-
но писане на думи с представка“);

– части на речта (темите „Съществителни имена. 
Употреба и правопис“; „Прилагателни имена. Употре-
ба и правопис“; „Лични местоимения“; „Употреба и 
правопис на личните местоимения“; Лице и число на 
глаголите“; „Спомагателен глагол съм“; „Числителни 
имена“; 

– синтаксис (темите „Възклицателни изречения“ и 
„Подбудителни изречения“). 

Наред с това в помагалото са разработени и две 
теми, свързани с диагностика. Това са двата урока по 
първата тема „Да си припомним наученото във втори 
клас“, които са свързани с диагностика на входното 
ниво, и двата урока по темата „Какво научихме за бъл-
гарския език“, които се провеждат в края на обучение-
то в трети клас и са с цел да се проверят резултатите от 
усвоеното през учебната година. 

Общият брой на уроците по български език е 40, 
които се реализират в 40 учебни часа. Те са разпреде-
лени по двойки уроци за всяка тема, като първият урок 
по темата е поместен в помагалото по български език, 
а вторият урок е в учебната тетрадка към него.

3.2. Методически указания за уроците по 
български език

ТЕМА 1: ДА СИ ПРИПОМНИМ НАУЧЕНОТО ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Цели:
• актуализиране на знанията за езиковите единици 
– звук, сричка, дума, изречение, текст;
• ориентиране в системността на езика;
• усъвършенстване на уменията за прилагане на 
правилата за правописна проверка. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма за 
трети клас:

• Ученикът пише думи и изречения, като спазва 
изучените във втори клас книжовни норми;
• Ученикът разграничава изречения в текст;
• Ученикът съгласува прилагателни имена със съ-
ществителни; 
• Ученикът образува множествено число на глаго-
ли;
• Ученикът знае начини за проверка на съгласни в 
края на думата; 
• Ученикът открива думи за проверка на неударени 
гласни и обеззвучени съгласни в средата на думата.

метОдически указания:
Темата се разгръща чрез два урока. В помагалото 

по български език е урокът за преговор на научено-
то във втори клас, а в учебната тетрадка е разработка, 
която може да се използва и като урочна единица, и 
като своеобразна самостоятелна работа за проверка и 
оценка на усвоените компетентности при входно ниво.

В урока за преговор, който е в помагалото по бъл-
гарски език, първата задача е ориентирана към знани-
ята за звуков анализ на думата. В нея учениците следва 
да определят кои са пропуснатите думи в четиристи-
шие. Двете думи са с четиризвукови модели, като уче-
ниците се ориентират не само по тях, но и по римите в 
стихотворението, които ги насочват към думите море 
и елха. 

Втората задача е с цел да се припомни азбучни-
ят ред. Това знание е в основата на уменията за рабо-
та с правописен речник. Препоръчително е във всеки 
урок третокласниците да имат възможност да проверят 
правописа на дума, при която имат съмнение. Ако не 
разполагат с речник, в учебната тетрадка са включени 
речникови статии, съдържащи както думи, използвани 
в уроците, така и други думи с правописни особености, 
които децата често употребяват в писмените си работи 
и при които се затрудняват, особено ако са с непрове-
ряем правопис. При тази задача се очаква третокласни-
ците да подредят предложените думи по следния начин: 
Иван, Кирил, Лили, Мария, Нели.

Третата задача е за правопис на гласните. Уче-
ниците си припомнят правилото, като свързват двойки 
думи, от които втората е за проверка на пропуснатата 
буква в първата дума. Правилно е изпълнението, при 
което учениците свързват една с друга следните шест 
двойки думи: дете – детски; уши – ушен; луна – лу-
нен; око – очен; студ – студен. Ако се затруднят де-
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цата се ориентират по цвета на ръкавиците, който им 
подсказва към кои думи да се насочат. По преценка на 
учителя може да се предложи на учениците да препи-
шат двойките думи в допълнителна тетрадка. 

Четвъртата, петата и шестата задача са с цел 
да се припомнят основните знания и умения, свързани 
с изучените във втори клас части на речта – същест-
вителни, прилагателни, глаголи. При съществителни-
те имена акцентът е върху уменията за образуване на 
умалителни съществителни. При прилагателните име-
на на преден план са уменията за промяната им по род 
и число с цел да се съгласуват със съществителните 
имена. При глаголите на вниманието на учениците е 
правилната употреба на глаголите, като първи екип 
следва да се ориентира към зачертаване на излишната 
буква в глагола говориме → говорим, а от втори екип 
се очаква да открият грешката при глагола четеме → 
четем. 

При всяка от тези три задачи учителят може да раз-
шири езиковия материал с допълнителни примери. 

Например при четвъртата задача може да се об-
разуват умалителни имена и от други съществителни, 
като шкаф, маса, стол и др. 

При петата задача учениците може да променят 
по форми и прилагателни като млад, висок, голям и др. 

При шестата задача примерите могат да се раз-
ширят със следните: пишеме (пиша → пишем); живе-
ем (живея → живеем), смятаме (смятам → смята-
ме), пиеме (пия → пием), готвиме (готвя → готвим); 

броиме (броя → броим) и т.н. Целта е при затруднения 
от този тип учениците да се приучат да сравняват гла-
голите с тяхната форма за единствено число. Глаголите 
в множествено число завършват на –ме само когато в 
единствено число завършват на –м (обичам → обича-
ме, но плача → плачем). 

Седмата задача е с цел да се актуализират знани-
ята за словосъчетания и за тяхното свързване, за да се 
състави изречение. На вниманието на учениците са две 
изречения, които те трябва да открият, като се ръково-
дят от главните букви като знак за начало на изрече-
нията и от точките в края на двете изречения. Ако тре-
токласниците се съобразят и с римата, ще се оформи 
следната римувана гатанка: 

Златно кълбо се търкаля.
Цял свят то обикаля.
Отговорът на гатанката (слънце) е подсказан чрез 

илюстрацията. 
Осмата задача е свързана с пунктуационното  

оформяне на изреченията в текст. В предложената ре-
дица от думи третокласниците следва да различат и да 
напишат правилно следните три изречения: Един дядо 
улови голяма риба. Тя дръпна силно въдицата. Дядо-
то падна във водата. 

Вторият урок по тази тема е в учебната тетрадка 
по български език и той се осъществява чрез самостоя-
телна работа. Критериите за нейната проверка и оцен-
ка са посочени в предходна глава на тази книга за учи-
теля.
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ТЕМА 2: ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ. ПРАВОПИС

Цели:
• актуализация на знанията за звуковете в българ-
ския език и буквите за тяхното означаване;
• усъвършенстване на уменията за работа с право-
писен речник.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма за 
трети клас:

• Ученикът разграничава широки и тесни гласни;
• Ученикът разграничава ударена от неударена 
сричка.
• Ученикът прави разлика между изговор и право-
пис на неударена гласна;
• Ученикът прилага начини за проверка на право-
писа на гласни в неударени срички;
• Ученикът пише правилно буквите на гласните 
звукове със и без ударение. 

метОдически указания:
Правилото за правописа на гласните е на внимание-

то на учениците още с първите уроци във втори клас. 
Въпреки това то не е въведено, тъй като проверката 
на неударен гласен в дума се осъществява чрез сродни 
думи, а на този етап понятието „сродни думи“ все още 
не е изучено. Ето защо и при тези два урока не може 
да се изисква от учениците самостоятелно да опреде-
лят правилното писане на гласните в думата. Смисълът 
на темата е да се актуализират знанията от втори клас, 

които са в основата на приложението на правописното 
правило. От друга страна, акцентът в тази тема е рабо-
тата с правописен речник, с което напомняме на учени-
ците, че много от думите са с непроверяем правопис и 
единственият начин да напишем правилно гласните в 
тях, е да правим справка в правописния речник. 

Първият урок започва с припомняне на наученото 
в първи и втори клас за двойките гласни – тесни и ши-
роки. По този начин насочваме третокласниците към 
буквите, при които се греши – буквите „хитруши“ са 
тези, които не са под ударение и се чуват като своя 
съответник - а↔ъ; о↔у; е↔и.

Първата задача е с цел да се упражнят уменията от 
втори клас – а именно да се провери дали учениците зна-
ят начини за проверяване на гласните при съмнение и 
дали могат да разпознават думите за проверка. Ето защо 
на вниманието на третокласниците са двойка думи, от 
които те трябва да изберат думата, с която може да се 
провери неударена гласна, при която има правописно 
съмнение. Една от двойките думи е множественото чис-
ло на проверяваната дума, тъй като първата реакция на 
учениците да правят правописна проверка е чрез фор-
мата на думата за множествено число. Втората дума за 
проверка е сродна дума. По този начин насочваме уче-
ниците към необходимостта да се търсят други думи за 
проверка, и по този начин поставяме основите за въвеж-
дане на понятието „сродни думи“, което ще стане в след-
ващите уроци. В предложените думи за проверка са по-
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сочени и ударенията на думите, за да привикнат учени-
ците, че от всички възможни думи за проверка избират 
онази, в която съмнителният гласен е в силна позиция, 
тоест чува се ясно, защото е под ударение.

Подобна е целта и при изпълнението на втората 
задача, но тя е в занимателна форма на игра. 

Третата задача е с цел да се запомнят чрез кар-
тинни образи някои от гласните в думи с непроверяем 
правопис. Много важно е обаче тези думи да се напи-
шат няколко пъти и с тях да се съставят изречения, за-
щото чрез многократното повторение ще се включи и 
двигателната памет, тоест ръката ще запомни писането 
на тази буква и тогава за проверката на тези думи не е 
нужно да се прибягва до справка с речник. 

Четвъртата задача е с цел да се упражнят умени-
ята за работа с правописен речник. За удобство децата 
може да използват речника, който е предложен на пос-
ледните страници на тетрадката.

Петата и шестата задача са с цел да провокира-
ме третокласниците да направят самостоятелни опити 
за правилно писане на гласни. Поради неукрепналите 
умения на ученика и при двете задачи му е предложена 
помощ, за да се справи успешно. 

Вторият урок е в тетрадката и чрез него се осигу-
ряват допълнителни възможности за: 

– разграничаване на гласните звукове (в първа за-
дача);

– правописни упражнения за писане на гласни в не-
ударена сричка – чрез втора задача, която е за избор 
на дума за проверка (храня → за хр_на; готви → за 
г_твач; дървен → за д_рвета; ръчен → за р_кавица); 
чрез трета задача, в която учениците следва да посо-
чат по една дума за проверка (еде/инѝца → едѝн; ча/
ъсӝвник → час; ре/идѝца → ред; за/ъболѐкар → зъб; 
ло/увѐц → лов; ко/утарӚк → кӝтка); чрез четвърта 
задача, която изисква добавяне на пропуснати гласни 
в думи от текст (п_лѐто → пӝлски; л_ста → лист; 
тр_вӚта → трѐвен; л_стѐнце → лист; с_мѝчко → 
сам; п_тешѐствие → път; р_кӚта → рѐчен; г_рӚта 
→ гӝрски; ш_молѐне → шум; р_кӚ → рӟчен; _чѝ → 
ӝчен; д_тѐ → дѐтски); чрез игрословицата в пета за-
дача, при която се получават думите ръкав/дърво, бо-
туш/моряк, певец/петел; чрез шеста задача, изисква-
ща редактиране на текст, в който има осем грешки при 
гласните (гутвӚч → гӝтвя → готвач; хрънѝ → хрӚня 
→ хранѝ; чодѐсни → чӞдни → чудесни; слъдолѐди → 
слӚдък → сладолед; подърӣвам → подӚрък → подаря-
вам; дицӚта → дѐтски → децата; хлъдѝлник → хлӚ-
ден → хладилник; стодѐно → студ → студено). 

Своите знания за правописната проверка на гласни-
те учениците проверяват и чрез тестовата задача в края 
на урока – за проверката на думата б_ща избираме 
дума, в която ударението е на първата сричка (бӚщин). 

ТЕМА 3: СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ. ПРАВОПИС

Цели:
• актуализация на знанията и уменията, свързани 
със системата на съгласните звукове;
• усвояване на умения за откриване на съмнител-
ния съгласен в средата и в края на думата;
• развиване на уменията за правописна проверка 
при озвучаване и обеззвучаване на съгласни;
• запомняне на думи с непроверяем правопис при 
съгласните звукове.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма за 
трети клас:

• Ученикът разграничава звучните и беззвучните 
съгласни;
•  Ученикът прилага начини за проверка на право-
писа на съгласни звукове в средата на думата;
• Ученикът открива несъответствия между изговор 
и правопис на съгласни звукове. 

метОдически указания:
Тази тема е преговорна по отношение на наученото 

във втори клас и целта е чрез упражнения третокласни-
ците да се подготвят за въвеждане на пълното правило, 
след като бъдат усвоени знанията, уменията и отноше-
нията, свързани със сродните думи.

Първият урок започва с припомняне на наученото 
в първи и втори клас за проверката на съгласните. Чрез 
представителни примери учениците се насочват към 
основното умение, което би следвало да е изградено 

във втори клас – да се приучат да избират за проверка 
на съгласния думи, в които той се чува ясно, тъй като 
след него има гласен.

Първа учебна задача е свързана с правописа на 
звучните съгласни в края на думата. Към това насочва 
стихотворението за правописни грешки от този тип. По 
подобие на думите от стихотворението от учениците се 
очаква да добавят свои предложения, като: зъб, кораб, 
лебед, ориз, бряг, строеж, гълъб, лъв, молив, гараж, 
плаж, залез, мъж, плодов, розов, сив и т.н.

Втора задача наподобява упражненията във втори 
клас, при които вниманието на учениците е насочено 
към избора на думи за проверка. Целта е те да прео-
долеят своя навик да се насочват само към множест-
веното число на думата, а вместо това да търсят други 
думи за проверка, за които по-късно ще научат, че се 
наричат „сродни думи“. Важното в случая е третоклас-
ниците да привикнат да избират при проверката дума, в 
която след съмнителния съгласен има гласен.

Трета задача е с малко по-висока степен на труд-
ност, защото се очаква учениците да изберат коя от 
двойката букви е правилно да се постави на мястото 
на пропуснатата. Задачата е съставена под формата на 
игра, което прави дейността на ученика по-занимател-
на. 

С подобен характер са и следващите учебни зада-
чи в помагалото, като с най-голяма тежест сред тях е 
задачата за редактиране на текст с правописни греш-
ки при съгласните. От третокласниците се очаква са-
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мостоятелно да открият думи за проверка на следните 
осем сгрешени думи: гра_ския → градове; гълъ_чета 
→ гълъби; дъж_ → дъждове или дъждовен; гла_ → 
гладен; сту_ → студен; джо_четата → джобове 
или джобен; хля_ → хляба, хлябове; сла_ко → сладък. 

Урокът завършва с комуникативноречева задача, 
свързана с правописна особеност при съгласните. Чрез 
диалога в нея е показана гледна точка на ученик, кой-
то проявява остроумие. По повод на това учениците е 

добре да коментират кое е по-лесно – да пишеш пра-
вилно думите, или да измислиш как да оправдаеш свое-
то незнание, когато изпаднеш в неудобни ситуации.

Вторият урок е върху основата на задачите в 
учебната тетрадка. Той изцяло е ориентиран към усъ-
вършенстване на уменията за правописна проверка при 
съгласните. Включена е и игрословица, в която треток-
ласниците да открият думите плаж и жабче, кораб и 
блузка, морков и врабче. 

ТЕМА 4: ПИСАНЕ НА ДУМИ С ГРУПИ СЪГЛАСНИ

Цели:
• формиране на умения за правописна проверка на 
думи със струпани съгласни;
• усъвършенстване на уменията за правописна про-
верка при обеззвучаване на съгласните;
• развиване на словотворческите способности на 
учениците.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма за 
трети клас:

• Ученикът пише правилно съгласните с и т в нача-
лото или в средата на думи; 
• Ученикът знае начини за правописна проверка на 
думи с група съгласни.

метОдически указания:
Към вече изучените правила за правописа на съглас-

ните звукове се добавя и ново правило – за правописа 

на думите с групи съгласни. Алгоритъмът за проверка 
е представен по практически път – чрез представителни 
образци (гост – гостна → гости). Важното е учениците 
да разберат, че за да проверят, търсят дума, в която след 
съмнителния съгласен има гласен (нощница → нощи).

В учебника са предложени задачи, които съдържат 
езиков материал за упражняване на новото правило. От 
една страна, са включени думи със съгласен звук в края 
на думата, който при изговор се изпуска – дъжд, дрозд, 
грозд, спортист, китарист и т.н. Към тях се добавят и 
думите със струпване на съгласни звукове в средата на 
думата (пакостник → пакости). Предвидена е и учебна 
дейност, свързана със словоизменение и словообразу-
ване с цел да се получи струпване на съгласни в дума: 
промяна на думи от мъжки род в женски (пианист → 
пианистка); преобразуване на съществителни имена в 
прилагателни (възраст → възрастна); образуване на 
умалителни имена (кръст → кръстче) и т.н.
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Задачите са главно с тренировъчен характер, за да 
се усвои механизмът на проверка. Тяхното изпълне-
ние е съпроводено с коментар, при който се подчерта-
ва, че тези съгласни може да бъдат изпуснати при из-
говор, но пропускането им при писане е недопустимо 
от гледна точка на книжовната норма.

В първата задача от третокласниците се очаква 
да открият в текста четири думи с групи съгласни, по-
добни на написаните в полето за знание, и да прове-
рят правописа им чрез формите за множествено число 
(скалист → скалисти, лъчист → лъчисти, златист 
→ златисти, чист → чисти). Не бива да се пропу-
ска и възможността да се коментират и другите думи в 
текста, при които също има възможност за грешка при 
съгласните – думите бряг и хубав. 

Втората и третата задача насочват учениците 
към словообразуване, при което се получават думи със 
струпани съгласни (групи съгласни). Целта е ученици-
те да напишат тези думи и да се опитат да запомнят 
особеностите при писането им.

Следващите учебни задачи са свързани с правилно-
то писане на групи съгласни в средата на думата. След-
вайки предложеното в полето за знание, третокласни-
ците допълват пропуснати букви в думи със струпване 
на съгласни. В четвъртата задача тяхната дейност е 
улеснена от предложената им дума за проверка, но в 
петата задача учениците сами следва да се справят с 
предложените им думи и да ги поправят, като добавят 
на правилното място буква Т. 

Чрез шестата задача се дава възможност учени-
ците да упражнят наученото чрез добавяне на пропус-
натата буква Т в края на думите вероятнос_, тес_ и 

възможнос_. Учениците може да добавят пропусна-
тите букви в помагалото, но може и да ги препишат 
правилно заедно с думите за проверка. Целта е децата 
да се приучат да пишат подобни думи правилно, неза-
висимо че при изговор тази буква се пропуска или се 
чува неясно. Едновременно с това на третокласниците 
се обръща внимание и как да пишат правилно думи с 
групи съгласни в средата на думата.

Тази задача е комуникативноречева и тя е върху 
основата на писмено съобщение с допуснати грешки. 
Преди да редактират и напишат правилно съобщение-
то, третокласниците трябва да обмислят конкретната 
речева ситуация – Кой е написал съобщението? (уче-
ник, който не знае правилното писане на думи с гру-
пи съгласни); За кого е това съобщение? (за учителя); 
Защо е написано? (за да се обясни отсъствието от 
училище, когато учениците имат тест по матема-
тика); Кое е смешното в общуването? (ученикът не е 
болен, а хитрува, като обяснява, че може да се раз-
более).  

Вторият урок доразгръща посочената методичес-
ка работа чрез задачите в учебната тетрадка. Част от 
тях са със занимателен характер:

– двойка кръстословици, в които учениците добавят 
букви в думи със струпани съгласни, при което се по-
лучават двете срички на думата местност; 

– буквена верижка, в която се съдържат думи със 
струпани съгласни (смелост, старост, трудност, 
тенисист, точност, тежест, текст, течност);

– свързване на листчета с думи и образуване на сло-
восъчетания, съдържащи струпани съгласни (известна 
артистка, детска нощница, тясно мостче) и др. 
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ТЕМА 5: ПРЯКО И ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМИТЕ

Цели:
• въвеждане на понятията „пряко значение на думи-
те“ и „преносно значение на думите“;
• изграждане на умения да се разграничава прякото 
от преносното значение на думите;
• формиране на умения за употреба на изрази с 
пряко и с преносно значение. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма за 
трети клас:

• Ученикът определя прякото и преносното значе-
ние на думата; 
• Ученикът употребява думи в пряко и преносно 
значение.

метОдически указания:
Темата е част от методическата работа за правилна 

употреба на думите в речта. Целта е върху основата на 
въведените две понятия третокласниците да използват 
в речта си изрази в преносно значение и да откриват 
такива в художествените текстове, които четат в уро-
ците по литература и при самостоятелно четене на ху-
дожествена литература. 

Урокът за нови знания е насочен към въвеждане на 
двете понятия и придобиване на начални умения за раз-
граничаването им. 

В първата задача чрез забавно стихотворение уче-
ниците се въвежда в ситуация, при която думата викам 

се използва в две значения: 1) издавам вик, крещя; 2) 
призовава, поканва. За да разберат разликата между 
двете значения, на учениците може да се предложи да 
образуват изречения с думата викам в значение „кре-
щя“ (например: Чуваш ли някой да вика?; Защо ви-
каш?; Не викай толкова силно...) и с думата викам в 
значение „призовавам“ (например: Трябва да викаме 
лекар; Майка ти те вика). Като резултат те следва да 
отговорят на въпросите към текста по следния начин: 
Асансьорът е машина и той не може да чуе нашите 
викове. За да дойде при нас, ние натискаме копче и по 
този начин го повикваме да дойде на етажа. В случая 
думата викам означава „карам го да дойде“. На тази 
основа се въвежда знанието за многозначността на ду-
мите – тоест някои думи означават различни неща.

Това знание се онагледява чрез изпълнението на 
втората задача, в която чрез снимки са визуализи-
рани две значения на думата плувам. Едната употреба 
на тази дума е позната на учениците, тъй като отго-
варя на заобикалящата ги реалност, тоест думата е в 
прякото си значение. Другата употреба се среща глав-
но в художествената реч, когато за по-голяма изрази-
телност предмети или действия се сравняват с други, 
подобни на тях. В случая първата снимка онагледява 
прякото значение на глагола плуват – „движа се по по-
върхността на вода или във вода“. Към втората снимка 
учителят може да постави следните въпроси: Какво се 
вижда? (облаци в небето); „Какво правят те? (движат 

3. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова
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се); По какво тяхното движение прилича на плуване? 
(небето е синьо като водата и облаците се движат 
бавно, плавно, леко – сякаш плуват в синьото небе); 
Кое от двете словосъчетания е по-изразително – обла-
ците се движат по небето или облаците плуват в 
синьото небе? и т.н.

По преценка на учителя може да се коментират и 
други преносни значения на глагола плувам – облян 
съм (плувам в пот, яденето плува в мазнина), имам в 
изобилие (плувам в разкош) и др. 

Всичко това помага на децата да разберат написа-
ното в полето за знание и да го приложат при изпълне-
нието на следващата задача, в която трябва да открият 
и подчертаят следните словосъчетания с преносно зна-
чение: времето лети, усмивката грее. Добре е да се 
даде възможност на учениците да съставят изречения с 
тези изрази, за да се задълбочат в тяхната употреба и 
за да ги включат в своя активен речник.

Разликата между прякото и преносното значение на 
думите става видима за учениците и чрез четвърта-
та задача. Сравнението между прякото значение на 
думата златен и нейната преносна употреба в стихот-
ворението може да се осъществи чрез въпроси като: 
Какви златни предмети сте виждали?; Какъв е цве-
тът им?; Имат ли блясък?; Защо наричаме златото 
скъпоценен камък?; По какво есенните листа прили-
чат на злато? (по своя жълт и ярък цвят); А има ли 
златни сълзи?; Какво означава този израз? (че съл-
зите блестят като злато); А защо наричаме есента 
златна? (защото със своите цветове и блясък есента 
прилича на злато). 

При петата задача учениците правят разликата 
между прякото и преносното значение на предложени-
те думи, като се ръководят от изображенията – знак за 
преносното значение е смеещото се слънце и танцува-
щата снежинка.

Като резултат от изпълнението на шестата зада-
ча учениците следва да подчертаят следните изрази в 
преносно значение: горчиви думи, чиста съвест, слад-
ки приказки.

Комуникативната задача също насочва към раз-
ликата в употребата на глагола ходя – 1) ходя на учи-

лище, тоест посещавам училище; 2) ходя по улица-
та, тоест движа се чрез ходене или возене. Ето защо 
думите, които правят смешно общуването, са ходя ↔ 
возят ме. Момчето пита дали момичето посещава учи-
лище, но момичето не разбира преносното значение на 
тази дума и затова му отговаря с дума, чието значение 
е движа се (карат ме с кола). 

Вторият урок е за затвърдяване на придобити-
те знания и той се осъществява с опора на задачите в 
учебната тетрадка. 

Първата задача в него е за коментар на подчерта-
ните словосъчетания (сърцето му ще изскочи; мелоди-
ята разтапя сърцата) и откриване на други изрази в 
преносно значение (вълшебни пръсти; цигулката пее; 
лъкът гали; нежни звуци завладяват; бурни аплодис-
менти; грее от радост; топлите прегръдки). 

Втората задача е за съставяне на словосъчетания 
в пряко и в преносно значение, като с преносно значе-
ние са изразите: времето лети; лицето грее; облаче-
то плаче.

Третата задача е за съставяне на текст с думи в 
преносно значение (вятърът лудува; листата танцу-
ват; гората пее; слънцето се скри; пристигна нощ-
та). 

При четвъртата задача учениците следва да се 
ориентират в смисловите връзки между изрази в пре-
носно значение и съответните им съществителни име-
на (златни ръце → сръчност; горчиви думи → обида; 
остри погледи → строгост; топли очи → добрина; 
сладки приказки → бъбривост). Ако се затруднят, уче-
ниците се ориентират по цветовете на двойките думи. 

Петата задача е за свързване на части от посло-
вици, в които има думи с преносно значение (Бърз кон 
се стига, бърза дума не може; Дълбока рана заздра-
вява, тежка дума не се забравя). 

Шестата задача е свързана със съставяне на 
собствени изречения с предложени думи в преносно 
значение (например: Момчето има златно сърце; Мо-
мичето се зарадва и на лицето ѝ се появи слънчева 
усмивка; Певицата запя с меден глас; Погалих коп-
ринените коси на мама и др.). 

ТЕМА 6: СИНОНИМИ

Цели:
• въвеждане на понятието „синоними“;
• овладяване на умения за откриване на синоними;
• усъвършенстване на умения за уместна употреба 
на думите при общуване;
• развиване на умения за отстраняване на повторе-
ни думи чрез замяната им със синоними.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма за 
трети клас:

• Ученикът разпознава синоними като близки по 
значение думи;
• Ученикът избира подходящ синоним в конкретна 
езикова ситуация;

• Ученикът използва синоними за избягване на 
дразнещи повторения;
• Ученикът подбира думи в съответствие с конкре-
тен езиков контекст и комуникативна ситуация.

метОдически указания:
Новото понятие е изяснено в полето за знание както 

чрез определение, така и чрез представителни приме-
ри.

Първата задача е с цел учениците да направят 
своите първи опити да откриват двойки синоними при 
подчертаните в текста думи. Те биха могли да открият 
двойките думи с близко значение: вика – кряка, бъбри-
ва – приказлива, чува – слуша.
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Втората задача поставя ученика в нова ситуация 
– да свърже двойките думи, които са синоними – зъл, 
лош; радост, веселие; смел, храбър; другар, приятел; 
хубав, красив. При затруднение – ориентири за уче-
ника са различните цветове на двойката елементи на 
пъзела.

Третата задача е с по-висока степен на трудност, 
тъй като от третокласниците се очаква да открият във 
всяка колонка дума, която не е синоним на останалите. 
Като резултат от изпълнението трябва да се зачертаят 
думите ученик, умен, планина, хляб, малък.

Четвъртата задача изисква да се открият сино-
нимите работа, труд; топъл, горещ; сърдит, ядосан; 
любим, обичан. Възможно е учениците да се затруднят 
при изпълнението на тази задача поради това, че не се 
ориентират достатъчно добре в лексикалното значение 
на думите. В този случай учителят може да подходи по 
следния начин: да насочи третокласниците към правил-
ните отговори и да им помогне да разберат защо тези 
думи са синоними, като в съвместна дейност се просле-
дят значенията на съответните думи. 

Петата задача е за избор на синоними от два въз-
можни в контекста на стихотворение, при което уче-
ниците се ръководят от римата – събуди – пеперуди, 
лудуват – танцуват, игривата – красивата, мили – 
лекокрили.

Следващата задача е за преписване на текст с избор 
на подходящ синоним, за да се избегне възможно пов-
торение (чуден свят; всичко край мен е цветно; ша-
рено вълшебство; пъстри птици; всички са красиви; 

и моето е хубаво; прекрасен празник). При избора на 
синоним учениците може да се ръководят и от грамати-
ческия род и число на съответната дума. В този смисъл 
задачата е не само за синоними, но и за съгласуване на 
думите по род и число.

Комуникативната задача в края на урока насочва 
ученика към успешна стратегия в случаите, когато се 
колебаем при правописа на дума. Понякога е по-добре 
да я заменим със синоним, вместо да допуснем право-
писна грешка. 

С подобен характер са и задачите в учебната тет-
радка за втория урок по темата. 

Във втората задача учениците трябва да просле-
дят в текста четирите двойки синоними (утро ↔ сут-
рин; велосипедисти ↔ колоездачи; весели ↔ забавни; 
празник ↔ тържество). 

Третата задача изисква да се открие дума, която 
не е синоним на останалите в колонката (мисля, добър, 
радост, беда). 

В петата задача третокласниците следва да оп-
ределят значенията на думите чрез техни синоними 
(досада → скука, отегчение; дяволит → шеговит, 
закачлив; тайна → загадка, потайност; татковина 
→ родина, отечество). 

Шестата задача е за редактиране на текст с пов-
торени думи (лястовица и пиленце). При затруднение 
учениците може да си помагат с предложените синони-
ми (грижовната майка; бди над рожбата си; птица-
та пази чедото си). 



20

ТЕМА 7: СРОДНИ ДУМИ. КОРЕН НА ДУМАТА

Цели:
• овладяване на знания и умения за образуване на 
сродни думи;
• изграждане на умения за определяне на корена на 
думата.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът разграничава корена като най-важна 
значеща част на думата;
• Ученикът разпознава сродни думи по общия им 
корен;
•  Ученикът разграничава синоними от сродни думи. 

метОдически указания:
Темата е въвеждаща в раздела „Образуване на ду-

мите“, тъй като определянето на корена е в основата 
на морфемния анализ – спрямо корена се определят и 
другите части на думата. Умението за образуване на 
сродни думи е предпоставка за правописна грамотност, 
тъй като сродните думи са средство за проверка при 
редукция на гласните и при обеззвучаване на съглас-
ните в средата на думата.

В полето за нови знания са посочени примери за 
разпознаване на сродни думи. Тренировъчните упраж-
нения имат повтаряща се структура – на третокласни-
ците се предлагат няколко сродни думи и по пътя на 
сравнението учениците откриват общата им част, тоест 
корена.

При определяне на корена учителят строго трябва 
да спазва методическото изискване да се сравняват 
най-малко три сродни думи, за да се избегнат възмож-
ни грешки. Ако определянето на корена става с опора 
само на двойка сродни думи, възможни са неточности 
(например: еднаквата част на сродните думи ковач и 
подкова е кова, но за да се определи правилно коре-
нът им, трябва да се добави поне още една сродна дума 
– кове, при което става ясно, че коренът е -ков-). Ето 
защо учениците следва да се приучат при определяне 
на корена да сравняват минимум три сродни думи, за да 
не допускат грешки при морфемния анализ.

В първата задача от учебника учениците откриват 
в стихотворение сродни думи, свързани със сладкарски 
изделия – сладкарница, сладкиши, сладко, подсладѝ, 
сладолед, сладост. Ако учениците се затруднят и вклю-
чат думи с близко значение (например: баклава), тогава 
им се обръща внимание на важния признак на сродните 
думи – близки по звуково-буквен състав и с обща част. 

При втората задача учениците определят корена, 
като търсят общата част на предложените думи: -свет-, 
-цвет-, -злат-, -път-. 

Третата задача е за откриване на сродни думи в 
контекст. Учителят може да насочи вниманието на уче-
ниците към значението на думите слънчоглед (расте-
ние, което гледа слънцето) и очила (предмет, който се 
поставя на очите). Това ще помогне на третокласници-
те да открият сродните им думи – гледа и очи. 
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Четвъртата задача е под формата на кръстосло-
вици с пропуснати думи, сродни на останалите – звъ-
нец (в първата колонка); ловец (във втората колонка); 
спортист (в третата колонка) и род (в четвъртата ко-
лонка). При затруднение учителят може да насочи вни-
манието на децата към значението на търсената дума 
(за звънец – нещо, което звъни; за ловец – човек, кой-
то е на лов; за спортист – човек, който се занимава 
със спорт; за род – хората в едно семейство, роднини). 
Препоръчително е с всяка от тези думи учениците да 
съставят кратко изречение, като целта е да се провери 
дали те се ориентират в нейното значение. 

Петата задача е под формата на игра – ще позна-
ем калъфчетата за слънчеви очила по това, че в тях са 
написани сродни думи. При изпълнението на тази за-
дача учениците избират само онези двойки думи, които 
имат обща част (рибар – рибка, бързина – бързам, ключ 
– ключалка, пчелар – пчелен, гордост - горделив, бук-
вар – буква). Задачата може да се изпълни и в обратния 
ред: „Кои думи нямат обща част и не са сродни?“. Цел-
та е да се помогне на учениците да открият двойките 
думи калъф/куфар и килим/комин, които видимо не си 
приличат нито по форма (нямат еднаква част), нито по 
значение. На реда под илюстрацията третокласниците 
е добре да напишат една от двойките думи по избор и 
да подчертаят корена, тоест общата им част. Препоръ-
чително е чрез съвместна работа в устна форма учени-
ците да обсъдят и да определят корена и на останалите 
сродни думи в задачата. 

Шестата задача предпоставя употребата на срод-
ни думи в текст: Тя била много мързелива; По цял ден 
мързелувала; Нарекли я Мързеланка; Заради нейния 
мързел...

За правилното изпълнение на задачата учителят би 
могъл да помогне на учениците, като напише на дъс-
ката сродните думи (мързел, мързелива, мързелувала, 
Мързеланка), а учениците да решават на кое място в 
текста да ги напишат. 

Последната задача е комуникативна и тя предизвик-
ва смях, защото героят предлага думи, които са близки 
по значение на думата род, но не са сродни на предло-
жената, тъй като нямат обща част с нея. 

С подобен характер са и учебните задачи в тет-
радката, чрез които се организира вторият урок по 
темата. Чрез тях третокласниците се упражняват: 

– да откриват сродни думи в текст – учи, учебник, 
ученик, учителят, научѝ (в първа задача); 

– да разграничават сродни думи и синоними, като 
зачертаят думата, която е синоним на написаните три 
сродни думи – блести; спи; върви; длан (втора зада-
ча); 

– да избират сродна дума в зависимост от контекста 
(трета задача);

– да откриват сродни думи и да определят техния 
корен – здрав в сродните думи Здравко, здравец, здра-
ве (четвърта задача);

– да съставят сродни думи – лов: ловец, улов, лови, 
ловува, ловен и др.; говор: разговор, преговор, отго-
вор, изговор, говорител, говори, отговаря, разговаря, 
разговорен, преговорен и др.; чист: чистя, чистота, 
чистач, разчиствам, почиствам, изчиствам, чистене 
и др.; пея: изпявам, запявам, разпявам, надпявам, пе-
сен и др. (пета задача);

– да откриват група сродни думи в текст – море, По-
морие, мореплавател, морски, моряк (шеста задача). 

ТЕМА 8: ПРОВЕРКА НА ПРАВОПИСА С ПОМОЩТА НА СРОДНИ ДУМИ

Цели:
• развиване на уменията за образуване на сродни 
думи;
• въвеждане на правилото за проверка на неударе-
ни гласни чрез сродни думи;
• въвеждане на правилото за правописна проверка 
на съгласни с помощта на сродни думи.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът открива правописни особености на 
сродни думи;
• Ученикът прави правописна проверка чрез срод-
ни думи.

метОдически указания:
Темата поставя на нови основи усвоените във втори 

клас правописни правила за гласните и съгласните. Но-
вото е в това, че третокласниците научават, че думите за 
проверка при съмнение се наричат „сродни думи“, което 
е добър ориентир, за да се търсят само думи с обща част.

В първия урок са обособени два основни компонен-
та – първата страница на помагалото изцяло е свързана 
с правописното правило за гласните, а втората стра-
ница е за правописа на съгласните. Съответно на това 

в горната част на двете страници под формата на оп-
ределение е написан алгоритъмът за проверка и той е 
илюстриран чрез представителни примери. 

При правописно затруднение, свързано с гласните, 
от значение е от сродните думи да се избере онази, в 
която съмнителният гласен е в ударена сричка. Тъй 
като уменията на третокласниците да определят уда-
ренията в думите все още не са усвоени до степен на 
автоматизъм, във всички задачи думите са написани с 
ударения. Целта е вниманието на учениците да се със-
редоточи върху това – в коя от тези думи звукът се 
чува ясно, тоест в коя от тях той е под ударение.

В първата задача очакването е учениците да от-
крият сродната дума, която е с ударение върху съм-
нителния гласен, да я подчертаят и с оглед на това 
да напишат пропуснатата буква: мӝда → модерен; 
стӟклен → стъкло; дӟрвен → дървӝ; кӝсмос → кос-
монӚвт. 

Втората задача е с по-висока степен на сложност, 
тъй като третокласниците трябва сами да предложат 
дума за проверка. Ако се затруднят, учителят може да 
ги насочи към следните сродни думи за избор: зв_здӚ 
(звѐзден или звездѝчка); г_твӚч (гӝтвя или готвӚч-
ка); п_зӚч (пӚзя или пазѝтел); л_сѝца (лѝса или лисӚ-
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на); пл_вѐц (плӞвам, плӞвен, плӞване или плувкѝня); 
п_тека (път, пӟтник или пътӞва). 

В третата задача се съдържа текст, в който има 
думи с правописни особености при гласните. Пред-
мет на анализ са само думите с проверяем правопис. 
От учениците се очаква сами да се досетят за думите, 
с които може да се проверят липсващите букви. Ако 
за учениците е трудно да открият тези думи, учителят 
може да им предложи помощ със следните думи за про-
верка: ӝбич (за да се напише правилно думата обѝчам), 
гӝрски (за да се напише правилно думата горӚта); път 
(за да се напише правилно думата пътѐчките); плод 
(за да се напише правилно думата плодовѐ); шум (за да 
се напише правилно думата шумӣт); дӟрвен (за да се 
напише правилно думата дървѐтата); студ (за да се 
напише правилно думата студѐн); вӝден (за да се на-
пише правилно думата водӚ); щӚстие (за да се напише 
правилно думата щастлѝва). По преценка на учителя 
за коментар може да се добавят и други думи от тек-
ста, които са с правописни особености при гласните. 
Това са думите: цв_тӣ (думата за проверка е цвѐтен) 
и р_кѝчка (думата за проверка е рѐчен). 

При правописно затруднение, свързано със съглас-
ните, важното е от сродните думи да се избере онази, в 
която след съмнителния съгласен има гласен и затова 
се чува ясно. Към този начин на проверка третоклас-
ниците са насочени не само от определението и при-
мерите в полето за знания, но и от учебните задачи на 
втората страница по темата. 

Тези задачи са подредени по степен на трудност. 
Четвъртата задача е с достатъчно много ориенти-

ри, за да може учениците да се справят самостоятелно. 
От тях се очаква да определят думата за проверка и да 
попълнят пропуснатия съгласен. В случая те трябва да 
изберат сродните думи, а не формите за множествено 
число. Целта е да преодолеят навика си при правопис-
на проверка да си служат единствено и само с мно-
жественото число на думата, а вместо това да търсят 
възможности и за проверка чрез сродни думи.

Петата задача е за разпознаване на грешно напи-
сани думи и за тяхното редактиране. Учениците тряб-
ва да открият опасните медузи, в които неправилно 
са написани следните думи: слаткиш (сладък), сънли-
фка (сънлива, сънливец), целуфка (целувам), дръшка 
(държа). При затруднение учителят може да насочи 
учениците към думите за проверка. Препоръчително 
е да се направи обстоен коментар чрез съпоставяне 
по двойки на думата с правописна особеност и дума-
та за нейната проверка, за да може учениците да пре-
повторят наученото, а именно – правим проверката 
чрез сродни думи, в които след мястото на съмнение-
то трябва да има гласен, тоест съответният съгласен 
звук се чува ясно. 

С подобен характер е и шеста задача. При нейното 
изпълнение учениците следва да използват за проверка 
сродни думи, които са глаголи: опаковка (опаковам), 
извивка (извивам), нощувка (нощувам), подготовка 
(подготвям). Във всички тях след мястото на съмне-
ние има гласен и затова съгласният се чува ясно. Към 
тези думи може да се добавят и други подобни – нап-
ример: покривка (покривам); диктовка (диктувам); 
завивка (завивам); доставка (доставям) и т.н.



23

Комуникативната задача също е свързана с про-
верка на правописа чрез сродни думи. Героят хитрува, 
тъй като не може да се справи с отговора на въпроса, 
но учениците го знаят и ще му подскажат правилното 
решение. 

С подобен характер са и задачите в учебната тет-
радка, които се изпълняват при втория урок по темата. 
Сред тях има и кръстословица, в която учениците до-
пълват букви, след като открият думи за тяхната провер-

ка (ум_рѐн → умӝра; м_дрѐц → мӟдрост; д_ждӝвен → 
дъжд; г_рделѝв → горд; ч_сӝвник → час; з_болѐкар → 
зъб; хл_дѝлник → хлад, хлӚден). Със занимателен ха-
рактер е и следващата задача, изградена като вълнички, 
в които учениците следва да открият по една група срод-
ни думи, да определят с коя от тях се прави правописна 
проверка на гласния, и да добавят пропуснатите букви: 
м_зикӚнт, мӞзика, м_зикӚлен; р_бӝтник, рӚбота, р_
бӝтен; сп_ртӞвам, спорт, сп_ртѝст. 

ТЕМА 9: ОБРАЗУВАНЕ НА ДУМИТЕ. ПРЕДСТАВКА

Цели:
• усъвършенстване на уменията за образуване на 
сродни думи и за определяне на корена на думата;
• формиране на умения за отделяне на представки-
те като части на думите;
• овладяване на действия за морфемен анализ на 
дума.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът разграничава представката като слово-
образуваща част на думата;
• Ученикът пише правилно думи с представки.

метОдически насОки:
Съобразно с възрастта знанията за частите на ду-

мата в учебника са представени в нагледно-образен 
план под формата на хвърчило, в основата на което се 
вмества коренът на думата, а в главата – представката. 

Посоченият пример (разговор/отговор) показва смис-
лообразуващата функция на представката – тя е част от 
думата, с чиято помощ се променя значението на дума-
та, т.е. получават се други думи.

На вниманието на учениците са представени по-чес-
то срещаните представки, с чиято помощ третоклас-
ниците правят своите първи опити да образуват думи 
чрез добавяне или заменяне на представки.

Всяка от предложените в учебника задачи може 
да се разшири по преценка на учителя. Например при 
първата задача, която е свързана с образуване на 
думи, предложени в полето за знание (нарисувам, под-
скок, изпея, почистя, измия, сгрея или изгрея, напиша 
или надпиша и др.), може да се добавят и думи с дру-
ги представки. Например: про- (продавам, проучвам, 
прочитам, проливам, прогоня, продължавам и др.), 
пре- (преподавам; преслушвам, прескачам, преглеж-
дам, премислям и др.) пред- (представям, предвиж-
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дам, предплащам, предпазвам, предричам, предпис-
вам и др.). 

Втората задача онагледява новото знание за 
представките. Чрез рисунките във вид на елхи уче-
ниците могат да проследят как към корена се добавят 
представки и по този начин се образуват нови думи, 
които са сродни помежду си.

Третата задача – учениците трябва да изберат с 
коя от думите може да се използва предложената пред-
ставка (сгреши, отчупи, подава, избяга). Ако някой се 
затруднява поради бедния речев опит в използването 
на българския език, учителят може да отбележи със 
знак правилното поле от кръга и задачата за ученика е 
да напише правилно съответната дума с представката.

Четвъртата задача е насочена към умения да се 
откриват думи с представки в текст. Целта е третоклас-
ниците да се подготвят за правилното писане на думи с 
представки. В предложения текст учениците следва да 
подчертаят думите: поиграх, разлях, обърша, измазах, 
залях, удавя, скрих, събори, натроших. Учителят може 
да подпомогне изпълнението на тази задача, като пред-
ложи на учениците да сравнят тези думи със сродни на 
тях. Например: поиграх → изиграх, надиграх; разлях → 
излях, налях, прелях; обърша → избърша; измазах → 
намазах, замазах; залях → излях, разлях, налях; удавя 
→ издавя, задавя; скрих → открих, прикрих; натроших 
→ потроших, изтроших и т.н. Освен чрез сродни думи 
учителят може да насочи учениците към представката 
и чрез думи, съдържащи същата представка (например: 
събори → съблече, събира, съдържа, съставя и т.н.). 

Всички останали задачи в учебника са свързани със 
словообразуване чрез представки. Включена е и задача 
за работа в екип, при която във всяко изречение тряб-
ва да се поставят на правилните места две предложени 
представки. За първия екип това е изречението: Ели 
изряза картинка и я подари на Лили; Вторият екип 
следва да състави изречението: Емил намери ключа и 
отвори вратата. Към това учителят би могъл да до-
бави и други подобни примери: 

от-/на-: Иван __късна лист и __писа бележка. → 
Иван откъсна лист и написа бележка; 

по-/из-: Петя __чисти масата и __ми чиниите. → 
Петя почисти масата и изми чиниите.

В предпоследната задача учениците съставят ду-
мите подарък, загадка, разходка, раздавач, подводен, 
покупка и подчертават първата сричка в тях, тъй като 
тя е представка. Задачата може да се разшири, като се 
предложи на учениците да съставят други думи с тези 
представки.

Комуникативната задача в шеговита форма на-
сочва ученика към употребата на сродни думи в реч-
та. Акцентът е върху думите на момчето, което не 
иска да се прибира и хитрува чрез сродни думи, обра-
зувани с промяна на представките – мисля, измисля, 
помисля.

Вторият урок е с цел да се осигурят на учениците 
допълнителни възможности за упражняване на науче-
ното, за да се задълбочат техните знания за представ-
ките и да се усъвършенстват уменията им да ги откри-
ват. 

ТЕМА 10: ПРАВИЛНО ПИСАНЕ НА ДУМИ С ПРЕДСТАВКА

Цели:
• усъвършенстване на уменията за откриване на 
представки в думите;
• усвояване на умения за правописна проверка на 
представките в думите.
Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът пише правилно думи с представка;
• Ученикът пише правилно беззвучните съгласни с 
пред звучни съгласни в началото на думата.

метОдически насОки:
При писането на представки се допускат изключи-

телно много грешки. Една от причините за това е не-
умението на пишещия да определи дали първата сричка 
в думата е представка. Ето защо е препоръчително да 
се приучат учениците при съмнение да заменят първа-
та сричка в думата с друга представка. Ако се получава 
смислена дума (например: изтичам → потичам, при-
тичам, затичам), значи тази първа сричка е представ-
ка и я пишем така, както сме я запомнили. Ако при про-
мяната се получава безсмислица (например: истина → 
потина, натина), това означава, че тази сричка не е 
представка, и тогава проверяваме в речник. Друга при-
чина за грешки при представките са звуковите проме-
ни, които се получават, когато се добавят към думата. 
Това е потъмняването на гласните в неударена сричка 

(попӚдам) и промяната при съгласните (изкупувам). 
При много от представките промените са и при гласни-
те, и при съгласните (разхӝдка). Ето защо важна част 
от методическата работа заемат упражненията, чрез 
които да се запомнят буквите в представките. Добре е 
всички възможни представки да са написани на стенно 
табло, за да са непрекъснато на вниманието на треток-
ласниците. 

Първите две задачи в учебника са свързани с уме-
нията за правилно писане на представките, като при 
затруднение учениците правят справка с написаното в 
полето за знание и в стенното табло с представките. 

Третата задача е свързана с правилното писане 
на представката с- (спуснах, спънах, счупих, скъсах, 
сблъсках, скара, сбих, сгреших, сборник, справям). 
Учениците откриват в текста тези думи, подчертават ги 
и се опитват да запомнят първата буква в тях, тъй като 
при някои от тях има разлика между изговор и писане 
– например: с/збих, с/згреших, с/зборник. 

Четвъртата задача също е свързана със запом-
няне на представките о- или у-, като за целта на уче-
ниците е подсказано чрез съответната илюстрация, 
заместваща буквата. При писането на глаголите опър-
жвам и осветявам децата следва да си представят 
кръглите форми на тиган и на електрическа крушка и 
така да запомнят, че първата буква в тези думи е О. 
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Буква У в думата увяхвам наподобява увяхнало цвете, 
а в думата упътвам прилича на указателен знак. Чрез 
този картинен речник се изграждат асоциативни връз-
ки в помощ на запомнянето.

Петата задача е с по-голяма самостоятелност, 
като учениците следва да напишат по свой избор думи 
с представки. Ако някои от тях се затрудняват, може 
да препишат която и да е от думите с представки от 
предходните задачи в помагалото. Важното е да срав-
нят това, което са написали, с примерите в полето за 
знание, за да подчертаят представките в своите думи. 

Шестата задача е за добавяне на пропуснати бук-
ви в представки. Опора за изпълнението на тази задача 
са двете полета за знание в тази и в предходната тема. 
Учениците откриват представката в съответната дума, 
проверяват с коя буква се пише тя, и добавят пропус-
натото. В случай че конкретна представка не е посоче-
на в полетата за знание, учителят я добавя на учебната 
дъска, за да може учениците да я имат като образец при 

изпълнението на задачата. По този начин те допълват 
следните букви: ра_ходка → разходка; по_хвърлям 
→ подхвърлям; д_несе → донесе; и_губи → изгуби; 
п_гледа → погледа; з_почнах → започнах; о_крих → 
открих; з_станало → застанало; п_даваше → пода-
ваше; и_хвърлило → изхвърлило. 

Комуникативната задача насочва учениците към 
правилното писане на думи с представки. Освен че от-
криват сгрешените думи, третокласниците обсъждат и 
ситуацията на общуване – Кой пише? (дете, което не 
се е справило добре с контролната); На кого и защо? 
(пише на баща си, защото не смее да го помоли устно); 
Защо детето се е заключило в стаята? (защото се стра-
хува, че баща му ще му се скара или ще го накаже за 
лошата оценка). 

Вторият урок се осъществява чрез задачите в 
учебната тетрадка. Чрез тях третокласниците натруп-
ват опит да откриват представки в думи и да ги пишат 
правилно, независимо от звуковите промени в думите. 

ТЕМА 11: СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС

Цели:
• развитие на уменията за правилно писане на съ-
ществителни имена с гласни в неударена сричка; с 
обеззвучаване на съгласните; с група съгласни;
• усъвършенстване на уменията за откриване на си-
ноними на съществителни имена и за правилната им 
употреба.

Очаквани резултати на нивО учебни прОграми:
• Ученикът разграничава съществителните имена 
от другите части на речта;
• Ученикът открива синоними на съществителни 
имена; 
• Ученикът прави правописна проверка на гласни 
и съгласни в съществителни имена чрез сродни 
думи; 

4. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова



26

• Ученикът пише правилно съществителни имена с 
група съгласни и с представки.

метОдически насОки:
Тази тема се разгръща върху основата на изученото 

във втори клас относно разграничаването на същест-
вителните имена от другите изучени части на речта. 
Към това се добавя и изученото в трети клас за сино-
нимите, за представките и тяхното правилно писане, за 
правописа на думи с група съгласни, за сродните думи 
и за тяхното използвани при правописна проверка на 
гласни и съгласни в слаба позиция. 

Първата учебна задача в помагалото е с цел да 
се актуализират знанията и уменията на учениците да 
разпознават съществителните имена в потока на реч-
та. Очакването е, че учениците с подкрепата на учите-
ля ще подчертаят съществителните имена сестричка, 
звездичка, очички, ръчички, лицето, нослето, лунич-
ки. Учителят може да насочи третокласниците и към 
вида на тези съществителни имена и граматическите 
им признаци. За целта може да се поставят следните 
допълнителни въпроси: Кои от тези съществителни 
имена са умалителни? (сестричка, звездичка, очич-
ки, ръчички, нослето, лунички); Кои от тях са в мно-
жествено число? (очички, ръчички, лунички); Кои са в 
женски род, единствено число? (сестричка, звездич-
ка); Кои са в среден род, единствено число? (лице, 
носле); Как е множествено число на думата звездич-
ка? и т.н.

Втората задача е под формата на игра. Тя е цел да 
се приложат знанията и уменията за откриване и пра-

вилно писане на представки, като езиковият материал е 
само от съществителни имена. От учениците се очаква 
да свържат с маймунката само бананите с правилните 
думи. Може да се добави и допълнително изискване да 
се подчертаят представките в написаните думи. Вто-
рото условие на задачата е свързано със сгрешените 
думи, които следва да се напишат правилно в реда за 
писане под илюстрацията. Предложени са съществи-
телни имена с правописна грешка само при представка-
та (расказ → разказ; исход → изход; испит → изпит; 
распис → разпис).

Третата задача е за правописна проверка на гру-
па съгласни в края на съществителни имена, а четвър-
тата задача изисква знания за сродни думи, за да се 
провери правописът на неударени гласни в съществи-
телни имена. 

Петата задача е за упражняване на наученото 
за синонимите, като учениците следва да свържат по 
двойки съществителните имена със сходно значение – 
измама/лъжа, автор/творец, момче/хлапе.

Правилото за правописа на гласните се прилага и 
при изпълнение на шестата задача, като от ученици-
те се очаква да добавят пропуснатите букви в текст, в 
който има съществителни имена с правописни особе-
ности при гласните в неударени срички. Ако учителят 
смята, че учениците ще се затруднят при вземане на 
решението за правилните букви, може да им помогне, 
като напише на учебната дъска думите за проверка: род 
(за р_дѝтели); мӞзика (за м_зикӚнт); бӚнка (за б_н- 
кѐр); зъб (за з_болѐкар); спорт (за сп_ртѝст); бокс (за 
б_ксьӝр); мотӝр (за мот_рѝст). 
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Комуникативната задача представя в занимател-
на форма колебанията на героя относно правописа на 
думата слънчоглед, която е сложна дума и може да се 
провери чрез съставящите я основи – слънчо (за глас-
ните) и гледа (за съгласния в края). 

Вторият урок по тази тема се организира върху 
основата на учебните задачи в тетрадката. Първата 
от тях изисква избор на подходящ синоним от двой-
ка предложени съществителни имена по избор на уче-

ника. Останалите задачи са с правописен характер 
– допълване на пропуснати букви в представките на 
съществителни имена; образуване на съществителни 
имена с правописни затруднения при съгласните; доба-
вяне на пропуснати гласни в неударени срички; препис 
на текст с 5 думи, в които трябва да се добави буква т 
(възрастните, спортист, артист, пакостник, вест-
ник, листчета). 

ТЕМА 12: ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС

Цели:
• въвеждане на понятието „степенувани прилага-
телни имена“;
• формиране на умения за правилно използване и 
писане на степенувани прилагателни имена;
• усвояване на правилото за двойна буква (-нн-) в 
прилагателни имена от женски род, среден род и 
множествено число.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът пише правилно степенувани прилага-
телни имена и прилагателни имена, които са с двой-
но -н- (-нн-) в женски род, в среден род и в множест-
вено число.

метОдически насОки:
В основата на тази тема е написаното в двете полета 

за знание – първото е с цел да се припомни правилното 

писане на степенувани прилагателни имена, а второто 
е с цел да се въведе правилото за писането на прилага-
телни имена с двойно -н- (-нн-). 

Представянето на степенуването в нагледно-обра-
зен план може да бъде чрез сравняване на три предмета 
по големина (трите торти в полето за знание). Своеоб-
разна илюстрация на степенуването е и предложеното 
в учебника стихотворение в първата задача. Усво-
яването на това езиково явление не е съпътствано от 
особени трудности, тъй като третокласниците се ръко-
водят от частиците за степенуване, които се поставят 
преди прилагателните имена. Ето защо акцентът е вър-
ху правилното писане на частиците.

Учителят трябва да внимава при подбора на приме-
рите за сравнителна степен – те трябва да бъдат само 
с прилагателни имена, защото при съществителните 
имена и при глаголите частиците по и най се пишат 
разделно (пӝ юнак, най юнак; пӝ обичам, най обичам).
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По подобие на посочените примери в полето за зна-
ние третокласниците степенуват предложени им при-
лагателни имена във втората задача.

Третата задача е текст, в който степенуваните 
прилагателни имена са написани грешно – в тях липсва 
тире или пък частицата „най“ е написана неправилно 
с буква И вместо Й. Учениците изпълняват задача-
та, като добавят пропуснатото тире между частицата 
за степенуване и прилагателното име (най-хубавата, 
най-голям, по-точен, по-добър, най-пъстри) и добавят 
на три места знака за буква Й. Много важно е треток-
ласниците не само да поправят грешките в текста, но и 
да обсъдят неговото съдържание. Учителят би могъл 
да използва и тестови задачи, чрез които да установи 
дали текстът е разбран. Например: 

Защо героят смята, че той трябва да е индиан-
ският вожд?

А) защото е най-точен стрелец
Б) защото е по-добър в катеренето
В) защото неговата маска е с най-пъстри пера
Втората част от урока е посветена на правилото за 

писане на двойна буква (-нн-) в прилагателните имена. 
То е написано в полето за знание, като е илюстрирано 
и с подходящи примери. Без съмнение за усвояването 
на това правило са нужни многобройни упражнения 
с тренировъчен характер. Ето защо всички следващи 
задачи в помагалото са свързани с това правило.

С опора на него се изпълнява четвъртата задача, в 
която прилагателните имена са написани в две колони – 
в първата колона учениците следват образеца и записват 
прилагателни имена с двойна буква, а във втората колона 
образецът насочва към прилагателни имена, които се пи-
шат с една буква (-н-). Учениците се насочват към напи-
саното с червени букви в образеца – при прилагателни от 
мъжки род, които завършват на -нен, се получава двойна 
буква, а при прилагателни от мъжки род, които завърш-
ват на -ен – буквата е една. В образеца са посочени по две 
форми за всяко прилагателно име поради ограниченото 
място за писане. Ето защо е добре при всяко прилагател-
но име да се коментират и трите възможности – за женски 
род, за среден род и за множествено число.

Петата задача е под формата на игра: Кои фенер-
чета са без батерии? Ще ги познаете по грешно напи-
саните думи в тях. 

В случай на затруднение, учителят може да насочи 
учениците към това, че всички думи във фенерчетата 
се пишат с двойна буква (-нн-). По този начин треток-
ласниците с лекота ще откроят като грешно написани 
прилагателните имена: безсъна, кони, времени и без-
дънни. Това ще улесни билингвите да ги напишат пра-
вилно, като добавят към тях по още една буква Н. 

Шестата задача поставя третокласниците в об-
ратната езикова ситуация – всички думи са написани 
с двойна буква (-нн-), а учениците следва да открият 
грешките и да зачертаят излишната буква в думите дър-
венна, стъкленно и зимнно. Тази дейност е добре да 
се осъществи на равнището на осъзнаването. Ето защо 
учителят би могъл да подпомогне учениците, като им 
предлага да сравнят съответното прилагателно име с 
формата му за мъжки род (дървен, стъклен, зимен), 
която завършва на -ен, следователно се пише само с 
една буква Н.  

Комуникативната задача представя ситуация с 
реклама, съдържаща степенувани прилагателни имена 
(най-пресни, по-пресни), но от илюстрацията се вижда, 
че по-правилно е да се каже, че тези яйца са най-разва-
лени и че по-стари от тях няма, тъй като от тях вече се 
е излюпило пиленце.

Урокът за упражнения е в учебната тетрадка и в 
него акцентите в методическата работа отново са свър-
зани с:

• Разпознаване на степенувани прилагателни имена 
в контекст (първа задача);
• Правилно писане на степенуваните прилагателни 
имена (втора, трета и четвърта задача);
• Проверка на думи с двойна буква (-нн-) в петата 
задача (странни – странен; съвременно – съвре-
менен; откровени – откровен; необикновено – не-
обикновен);
• Допълване на пропуснати букви: на буква н в 
есен_ият, есен_ия и на буква т в лист, златист, 
лъчист (в шестата задача).
Седмата задача е приложение на правилото за 

двойна буква -н- (-нн-), като учениците следва да пре-
ценят кога да добавят само една буква (необикнове-
на; искрено), а кога да добавят двойна буква (есенна, 
лунната, скъпоценни, ранните, утринни, сънната 
каменни). 

ТЕМА 13: ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Цели:
• формиране на понятие за личните местоимения 
като части на речта;
• развиване на умения за правилна употреба на 
местоименията в ситуации на речево общуване.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът разпознава личното местоимение като 
част на речта, която замества имена на лица и пред-
мети;
• Ученикът знае форми на лични местоимения 
(именителни, кратки винителни и кратки дателни – 
затвърждава знанията си);

• Ученикът знае правописните особености на лич-
ните местоимения аз, той.

метОдически насОки:
Наред с вече изучаваните части на речта – съществи-

телно име, прилагателно име и глагол, третокласници-
те усвояват знания и за личните местоимения. Те имат 
натрупан практически опит чрез обучението по първия 
модул в първи клас за употреба на лични местоимения 
(по темите „Учим и играем“ и „Моите приятели“). Във 
втори клас по първия модул са усвоени и показателните 
местоимения този тази, това, тези, онзи, онази, онова 
и онези, както и винителните местоимения ме, те, го, я, 
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ни, ви, ги. През първия модул в трети клас пък ученици-
те са се упражнявали да употребяват дателните местои-
мения ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им. 

Съобразно с характерния за възрастта наивен се-
мантизъм значението на личните местоимения в по-
магалото е представено в нагледно-образен план: аз 
(говорещият посочва себе си); ти (говорещият посоч-
ва събеседника си); той, тя, то (говорещият показва 
семейство: баща – той, майка – тя, дете – то); ние (го-
ворещият посочва себе си и другите); вие (говорещият 
посочва събеседниците си); те (говорещият посочва 
други, които не участват в диалога).

Методическата работа е насочена към запомнянето 
на личните местоимения. Ето защо повечето от задачите 
изискват разпознаването на лични местоимения в текст. 

От значение е да се запомни и редът на местоиме-
нията, тъй като чрез тях учениците впоследствие ще се 
ориентират в глаголното лице и число. С оглед на това 
с опора на полето за знание третокласниците многок-
ратно следва да повтарят редицата от лични местоиме-
ния в прав и обратен ред (аз, ти, той, ние, вие, те/ те, 
вие, ние, той, ти, аз), докато започнат безпогрешно да 
се ориентират в този ред.

С тази цел е и първата задача, която изисква ори-
ентация в лицето на местоименията – в първата колонка 
следва да се зачертае местоимението тя, тъй като то не 
е в първо лице, а във втората колонка трябва да отпадне 
местоимението то, тъй като то не е във второ лице. 

Втората задача е за откриване на пропуснати 
местоимения в текст. Целта е учениците да се ръково-
дят от лицето и числото на глагола, което им подсказва 

кои местоимения да добавят (ние славен сме отбор; аз 
съм пръв в игрите; той е пръв в белите; тя е пакост-
лива; ако ти си като нас...). 

Третата задача е за допълване на пропуснати 
местоимения: личното местоимение тя в първия кръг; 
дателното местоимение ѝ във втория кръг; личното 
местоимение аз в третия кръг и винителното местои-
мение го в четвъртия кръг. При вземането на всяко от 
тези решения ученикът трябва да изговаря последова-
телно изучените местоимения, докато попадне на това, 
което е пропуснато.

Четвъртата задача насочва към правописните 
особености на личните местоимения аз и той, при кои-
то са възможни грешки при писане.

Чрез изпълнението на петата задача учениците 
се ориентират в ролята на местоименията да заместват 
думи, като по този начин се избягват излишните повто-
рения. Задачата се изпълнява по екипи устно или в пис-
мена форма (третокласниците зачертават повторените 
думи и над тях записват съответното местоимение). 

Комуникативноречевата задача представя ситу-
ация на неправилна употреба на местоимения. Учени-
ците коментират ситуацията и редактират изказването 
на момчето. 

С подобен характер са и задачите в учебната 
тетрадка. При третата задача се очаква да напи-
шат следните местоимения: нас → ни; него → го; тях 
→ ги. При четвъртата задача отговорите са: Кой ви 
учи? → Учителката ни учи; Кой ѝ се сърди? → Иван ѝ 
се сърди; Кой му се радва? → Баба му се радва?; Кой 
ви обича? → Мама ни обича.
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ТЕМА 14: УПОТРЕБА И ПРАВОПИС НА ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Цели:
• развиване на умения за правилна употреба на 
местоименията в ситуации на речево общуване;
• овладяване на умения за правилно писане на лич-
ните местоимения.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът употребява правилно лични местоиме-
ния и формите на личните местоимения за опреде-
ляне на лицето на глаголите; 
•  Ученикът използва учтивата форма на личното 
местоимение за 2 л., мн. ч. в съответствие с комуни-
кативната ситуация;
• Ученикът знае правописа на личните местоиме-
ния аз и той;
• Ученикът знае форми на лични местоимения 
(именителни, кратки винителни и кратки дателни – 
затвърждава знанията си).

метОдически насОки:
Тази тема е упражнителна по отношение на пред-

ходната, тъй като чрез нея се осигуряват възможнос-
ти учениците да задълбочат вече придобитите знания, 
умения и отношения, свързани с употребата и право-
писа на личните местоимения. 

В двата урока по тази тема се проектира в нови ус-
ловия и правилото за учтивата форма при общуване, 
като то се свързва конкретно с личното местоимение 

във второ лице, множествено число. Ето защо това 
правило се актуализира още в началото на първия урок 
чрез задача, която изисква учениците да коментират 
електронно писмо с покана до учителка. Върху тази 
основа се извежда и правилото, като то се представя в 
поле за знание.

Във втората задача третокласниците следва да оп-
ределят кое от трите местоимения във второ лице, мно-
жествено число е за един адресат, тоест пише се с главна 
буква, защото се използва при обръщение към възрас-
тен непознат човек. Очакването е да се открие грешката 
в изречението Госпожо, ти си много добра... 

Учителят би могъл да добави и други подобни зада-
чи. Например:

Открийте грешката и изкажете правилно: 
– Аз се казвам Иван, а Вие?
– Ние се казваме Пенка.
Третата задача е за редактиране на грешно напи-

сани местоимения аз и той в стихотворение. Ученици-
те откриват неправилно написаните местоимения (ас, 
тои), подчертават ги, а в реда за писане ги написват 
правилно. 

Четвъртата задача е свързана с правилната 
употреба на винителни и дателни местоимения, като 
учениците трябва да изберат кое от двете местоимения 
е грешно и да го зачертаят. Резултатът е следното из-
пълнение: Подариха ми куче. Много го обичам. И то 
ме обича… Гони ги и ги лае… Как да я опазя?
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Подобна е целта и при петата задача. Учениците 
сравняват изреченията в двете колони и ги свързват по 
двойки, като се ориентират по общите им значения. В 
случай на затруднения при учениците с по-малък опит 
в употребата на българския език учителят може да на-
сочи децата към формални признаци, тоест към мес-
тоимението, което е обща ключова дума. Например: 
Свържете двете изречения, в които е местоимението 
ми (Не мен ми се спи. → Спи ми се.); В кои две изре-
чения се съдържа думата ти (На теб ти е весело. → 
Весело ти е.); Потърсете в кои изречения се намира 
местоимението ѝ и ги свържете (На нея ѝ е скучно. → 
Скучно ѝ е.); Открийте думата ви в две изречения и ги 
свържете (На вас ви е приятно. → Приятно ви е.); 
Намерете в кои изречения е употребена думата им и ги 
свържете (На тях им е лесно. → Лесно им е). 

Шестата задача е със стилистичен характер и 
насочва учениците към правилната употреба на лич-
ните местоимения в ролята им да заместват думи, за 
да се избягва повторение. Задачата може да се изпъл-
ни устно, като учениците подчертават повтарящата се 
дума (Например: Аз съм зад Иво. Иво е зад Катя.), 
преценяват кое е подходящото местоимение (в случая 
– той) и прочитат правилно второто изречение (Той е 
зад Катя.). По преценка на учителя учениците може да 
нанасят поправката и в помагалото – зачертават пов-
торената думи и над нея пишат съответното местоиме-
ние. Задачата може да се изпълни и като на учениците 
се даде възможност да напишат целия редактиран текст 
на лист или на допълнителна тетрадка. 

Добре е и да се коментира постъпката на Емо, тъй 
като той се опитва да надхитри другите, постъпва не-
честно и не заслужава победа. 

Комуникативната задача представя смехотворна 
ситуация, в която ученик не знае личните местоимения 
и затова вместо да ги изброи, използва хитрост (вместо 
той чете, тя чете, то чете, ние четем, вие четете, 
те четат, ученикът отговаря общо: Всички четат).  

По подобие се провежда и вторият урок на тази 
тема. 

В първата задача учениците трябва да добавят 
пропуснатите: лични местоимения (аз, ти, той, тя, 
то, ние, вие, те); кратки винителни местоимения (ме, 
те, го, я, го, ни, ви, ги) и кратки дателни местоимения 
(ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им).

В този урок има и задачи за: редактиране чрез за-
мяна на дразнещи повторения с лични местоимения 
(втора задача); поправяне на правописни грешки при 
местоименията аз и той (трета задача); добавяне на 
местоимението за второ лице, множествено число в 
зависимост от употребата на учтивата форма при об-
щуване в четвъртата задача (Господин Стефанов, 
Вие ще дойдете ли…; А вие, момчета, защо…; Но, 
господине, Вие не знаете ли…; Щом вие сте там …); 
избор на правилно винително или дателно местоиме-
ние в кратките им форми: Леля често ми прави пода-
ръци. Днес ми купи кукла. Брат ми се разсърди и леля 
му купи топка. Мама ѝ се скара, защото леля винаги 
ни купува подаръци... (пета задача).

ТЕМА 15: ГЛАГОЛИ. ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
• въвеждане на понятието „лице на глагола“;
• развиване на уменията за преобразуване на глаго-
ли по лице и число.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът употребява правилно лични местоиме-
ния и формите на личните местоимения за опреде-
ляне на лицето на глагола.

метОдически насОки:
Провеждането на двата урока по тази тема е про-

дължение на изученото през първия модул в трети клас 
по темите „Глаголи. Сегашно време на глаголите“, кои-
то обхващат четири урока. 

Основната част от методическата работа е насоче-
на към въвеждането на понятието „лице на глагола“. В 
основата му е знанието на учениците за личните мес-
тоимения в реда, в който са изучени. Този ред помага 
на третокласниците да отделят трите лица на глагола 
съответно в единствено и в множествено число.

В езиковото съзнание на учениците трябва да се 
закрепи схемата, по която да променят глаголите:

Единствено число  Множествено число
Първо лице: АЗ ............... Първо лице: НИЕ
Второ лице: ТИ .............. Второ лице: ВИЕ

Трето лице: ТОЙ, ТЯ, ТО Трето лице: ТЕ
За целта се провеждат многократни упражнения за 

изменение на глаголи по тази схема, докато тя се усвои 
до степен на автоматизъм.

Ето защо учебните задачи в по-голямата си част са 
насочени към усвояването на механизма за спрягане на 
глаголите: в единия от вариантите учениците допълват 
пропуснати форми на глагола в утвърдената схема, а 
в другия вариант свързват глаголи от различни лица и 
числа със съответното местоимение.

Модел за спрягането на глаголите е полето за зна-
ние. Учениците четат написаното и по подобие на него 
могат да променят и други глаголи – например пиша 
(аз пиша, ти пишеш и т.н.), играя (аз играя, ти игра-
еш, той играе, ние играем…), плача, мета, мия и др. 

С подобен характер е и първата задача, в която 
учениците допълват глаголи в съответното лице. 

Втората задача е свързана със стихотворение, 
което е свързано с урок за глагол. Ето защо след прочи-
тането на стихотворението учениците обсъждат какво 
не знае момчето и дали думата гол е глагол. Езиковият 
характер на тази задача се изразява в преобразуване-
то на подчертаните глаголи от трето лице, единстве-
но число в първо лице, единствено число (аз-форма).  
Очакването е да се получат формите тича – тичам, об-
лича – обличам, хуква – хуквам, пита – питам, запли-
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та – заплитам, отвръща – отвръщам. Допълнителна-
та задача изисква да се спрегне един от тези глаголи по 
избор (например аз обличам, ти обличаш, той облича, 
ние обличаме, вие обличате, те обличат). 

Третата задача е за словообразуване. По подо-
бие на образците третокласниците следва да образуват 
глаголите: сънувам, пътувам, мечтая, играя, обичам, 
викам. По преценка на учителя може да се направят 
опити за спрягане на един или няколко от тези глаголи. 

Четвъртата задача е цел да се приучат децата 
да свързват глаголите със съответните им местоиме-
ния, което им помага да определят лицето и числото на 
тези глаголи. Очаква се третокласниците да могат да се 
справят и да получат следните изрази: ние ловим, те 
горят, ние обичаме, вие бягате, ти молиш, ти игра-
еш, ние желаем, той, тя, той свири, ние спим, той, 
тя, то прави, аз вървя. 

Петата задача е насочена към разпознаване на 
глаголи от посочено лице и число, като в случая това 
са глаголи от второ лице, множествено число (тичате, 
търсите, хвърляте, слизате, слушате, чакате). След 
изпълнението на задачата учителят може да предложи 
да се открият глаголи от трето лице, множествено чис-
ло (шумят, цъфтят, гледат) и от първо лице, мно-
жествено число (викаме, къпем, пеем). Задачата може 
да се разшири с условие, изискващо промяна на всички 
предложени глаголи в предложено лице и число (нап-
ример в трето лице, единствено число: шуми, тича, 
цъфти, търси, вика, гледа, хвърля, слиза, къпе, слуша, 
пее, чака) или спрягане на глагол по избор (аз шумя, 
ти шумиш, той шуми…). 

Шестата задача е за правилна употреба на гла-
голните форми, като учениците вземат решение в за-
висимост от личното местоимение, което ги насочва 
към съответното лице и число: ние (зная) → ние зна-
ем; всяка от нас (хвърлям и скачам) → всяка от нас, 
тоест тя, хвърля и скача; тя се (навеждам да го взе-
мам) и (внимавам да не стъпвам) → тя се навежда 
да го вземе и внимава да не стъпва; тя трябва да 
(отстъпя) → тя трябва да отстъпи…

Комуникативната задача дава възможност на 
учениците отново да се упражнят в спрягане на глаго-
ли, но преди това те се насочват към хитростта на мом-
чето – учителката го моли по-бързо да променя по лице 
и число глагола вървя, а вместо това той преобразува 
израза вървя бързо в глагола тичам. 

С подобен характер са и задачите в учебната 
тетрадка. 

В първата задача учениците определят лицето и 
числото на предложените глаголи, като ги свързват 
със съответното им лично местоимение – аз крия, ти 
пиеш, той лети, ние спим, вие пеете, те лаят.

Втората задача е за спрягане на глагол. По пре-
ценка на учителя тази дейност може да се разшири, 
като се предложи на учениците да променят устно и 
други глаголи.

Третата задача има като свой резултат съставяне 
на гатанки с предложените глаголи, които се разпреде-
лят по лице и число. Учителят предлага да се открият и 
подчертаят три глагола в трето лице, единствено число 
– Кои глаголи са като духа? (вее, бушува). Учениците 
ги записват и обмислят какъв е отговорът на гатанката 
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(вятър). По подобие се комбинират и останалите две 
тройки глаголи – лаем, ръмжим, хапем (кучета); ле-
тят, кацат, кълват (птици). 

Подобна дейност се осъществява и в четвъртата 
задача. Ако учениците се затрудняват, учителят им 
предлага да свързват глагола с личното местоимение 
(пеете – вие пеете) или да започват спрягането отна-
чало, докато стигнат до посочената форма на глагола 
(аз пея, ти пееш, той пее, ние пеем, вие пеете). 

С ориентация към глаголното лице и число се изпъл-
нява и петата задача, която е в занимателна форма 
като кръгословица. Във всеки от кръговете е записано 
местоимението, което подсказва в кое лице и число да 
се преобразува съответният глагол, при което в шест-
те полета се подреждат шестбуквените думи: милвам, 
вземаш, извива, даваме, метете, плетат.

Шестата задача е за преобразуване на глаголи с 
оглед на контекст. При преписването на текста учени-
ците променят глаголите по следния начин: С брат ми 
обичаме… И баща ми харесва… Днес ритаме трима-
та… Те непрекъснато нападат… Аз обаче охраня-
вам… Мама ни наблюдава… Не искате ли да поигра-
ете…

Седмата задача е за диагностика, като правилният 
отговор е В) играеш, можеш, искаш, тъй като в този 
ред всички глаголи са във второ лице, единствено чис-
ло, тоест свързват се с местоимението ти.

Ако предвидените в учебника упражнения не дости-
гат, учителят може да добави и други по този образец, 
докато се получат очакваните резултати.

ТЕМА 16: СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ СЪМ

Цели:
• въвеждане на термина „спомагателен глагол съм“;
• развиване на уменията за преобразуване на спо-
магателния глагол в различните му форми за лице и 
число на сегашно време;
• Усъвършенстване на уменията за правилна упот-
реба на спомагателния глагол.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът употребява думата съм като спомагате-
лен глагол.

метОдически насОки:
Тези два урока са продължение на наученото в пър-

вия модул в първи клас и във втори клас по темите 
„Нашето здраве / Глаголът съм“ (първи клас), „Наша-
та храна / Въпроси и отрицание с глагола съм“ (първи 
клас), „Думата съм в минало време“ (втори клас), „Ду-
мата съм в бъдеще време“ (втори клас). 

Основната част от методическата работа е насоче-
на към усъвършенстване на уменията на учениците да 
променят глаголите по лице и число, тъй като това е 
нова дейност за тях, свързана с висока степен на аб-

5. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова
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страктност, и са нужни многобройни тренировъчни 
упражнения. 

Изискването на учебната програма е третоклас-
ниците да могат да разпознават формите на глагола в 
различните лица и глаголни времена. В случая доста-
тъчно е те да знаят, че това е глагол, и да запомнят не-
говите форми за различните лица в сегашно време. Ето 
защо в полето за знание е представено по познатия за 
учениците начин спрежението на глагола съм. Целта е 
третокласниците да запомнят добре неговите форми за 
лице и число. 

С тази цел е и първата задача, която изисква пре-
разпределяне на формите на глагола съм според тях-
ното число. Достатъчно е учениците да разменят мес-
тата на са (трето лице, множествено число) от първата 
група и формата си (второ лице, единствено число) от 
втората група. 

Втората задача е за откриване на форми на спо-
магателния глагол в текст. С опора на примерите от 
полето за знание и в първата задача учениците следва 
да открият и да подчертаят четири места, в които са 
употребени следните форми на спомагателния глагол: 
Аз пазач съм чуден…; Ден и нощ съм буден…; Често 
сме сърдити…; …зъбите ми са… За да могат треток-
ласниците да определят лицето и числото на всяка от 
тези форми, учителят може да им помогне чрез местои-
менията, тоест: аз съм буден…; Често ние сме сърди-
ти…; …те са…

В уроците по тази тема следва да се осъществи и 
значима по обем правописна работа за правилното пи-
сане на глагола съм в различните му форми, тъй като те 
са кратки думи и твърде често се сливат с пълнознач-
ните думи, с които се свързват смислово. С тази цел 
е третата задача, която е за редактиране на текст, 
в който формите на спомагателния глагол неправилно 
са написани слято. Условието изисква учениците да 
нанесат своите поправки в помагалото, като разделят 
двете думи с чертичка (есчупен → е/счупен; несъм → 
не/съм; савиновни → са/виновни; тиси → ти/си). Ако 
има възможност, добре е децата да препишат тези думи 
или целия текст. 

Четвъртата задача е с по-висока степен на труд-
ност, тъй като при нея очакването е ученикът да се 
досети за пропуснатите форми на глагола съм, като се 
ориентира по контекста и по личните местоимения, с 
които е свързан смислово спомагателният глагол: Те 
(са) много строги; Аз пък (съм) много хитър; Той оба-
че (е) много дълъг; … аз отново (съм) в леглото; До-
кога аз ще (съм) малък?...

Допълнителното условие към тази задача насочва 
учениците към вече изученото – бъдеще време на гла-
гола съм, като в случая пример за това е употребата 
на глагола в последното изречение (Докога ще съм ма-
лък?). 

Петата задача също е с цел да се припомни науче-
ното за трите глаголни времена на спомагателния гла-
гол по време на обучението в първия модул на втори 
клас. Това не е лесно за хората без достатъчно голяма 
практика в използването на българския език и ето защо 
задачата е върху основата на контекст, който ориенти-
ра учениците в глаголното време – в първите три изре-
чения ключовата дума вчера подсказва, че формите на 
глагола съм трябва да са в минало време; в останалите 
изречения ключова е думата утре, която насочва към 
бъдеще време. Изразите, които трябва да се използват, 
са написани веднага след условието на задачата и уче-
ниците следва да намерят техните правилни места и да 
ги допълнят в текста (При нас беше топло…; Вчера 
времето в България не беше слънчево…; А какво ще 
бъде времето утре…; … утре няма да бъде хубаво, 
ще бъде дъждовно; Важното е, че ще бъдем заедно). 
Препоръчително е преди изпълнението учителят да 
прочете гласно изреченията, за да може третокласни-
ците да се ориентират добре в съдържанието на пред-
ложения диалог между две деца. След това ученици-
те под ръководството на учителя коментират кой от 
предложените изрази е добре да се употреби във всяко 
конкретно изречение. Ако има съществени затрудне-
ния, допустимо е учителят да продиктува правилните 
решения на езиковата задача. Важното е след това тре-
токласниците да повторят гласно написаното с цел да 
го запомнят като готови изрази.

Комуникативната задача е изградена върху диа-
лог, в който три пъти се използва най-често срещаната 
форма на спомагателния глагол – за трето лице, един-
ствено число (е). 

Знанията и уменията за спомагателния глагол се 
затвърдяват чрез втория урок по тази тема. В него са 
включени занимателни задачи. Първата задача е под 
формата на пъзел и учениците свързват неговите еле-
менти по двойки, съставени от лично местоимение и 
съответната му форма на спомагателния глагол. Пета-
та задача е верижка от букви, в която третокласници-
те трябва да открият формите на спомагателния глагол. 
В случай на затруднение те се ръководят от цветове-
те на кръгчетата във верижката. След като препишат 
всички форми в тяхната последователност при спреже-
нието на глаголи, учениците установяват коя от тях не 
е включена във верижката (е – 3 л., ед. ч.). Останалите 
задачи в тетрадката са за откриване на спомагателния 
глагол в текст (втора задача); за съставяне на кратък 
текст с употреба на спомагателния глагол (например: 
аз съм ученик; с моите приятели сме често заедно; 
те са много добри; сестра ми е винаги с нас…); за 
добавяне на правилна форма на спомагателния глагол 
съобразно контекста на предложен разказ (четвърта 
задача); препис на текст с поставяне на глагола съм в 
правилната му форма (шеста задача). 
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ТЕМА 17: ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА

Цели:
• актуализиране на знанията и уменията на учени-
ците да разграничават думите, назоваващи числа;
• въвеждане на понятието „числителни имена“;
• развиване на умения за правилна употреба на 
числителни имена. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът познава числителното име като част на 
речта.

метОдически насОки:
Тези два урока в помагалото и в учебната тетрадка 

към него са с обобщителен характер по отношение на 
вече изученото в първи модул за първи, втори и трети 
клас.

Още в първите уроци в първи клас на вниманието 
на учениците са темите „Рожден ден / Числителни име-
на от 1 до 20“ и „Детски празник / Числителни имена 
от 20 до 100“. В резултат на това очакването е, че тре-
токласниците знаят имената на всички числа от едно до 
сто. Чрез обучението в първия модул във втори клас 
натрупват опит в употребата на числителни имена чрез 
темите „Думите от мъжки род след числителни имена“ 
и „Броим и пишем правилно“. Чрез тях учениците се 
ориентират в особеностите на бройната форма при 
числителните имена. Третокласниците вече знаят, че 
след число думите от мъжки род, които означават то-

чен брой предмети, растения или животни, завършват 
с буква А (три бонбона, два стола). Те се ориентират 
най-общо и в разликите между числителни бройни име-
на и числителни редни имена, тъй като в първия модул 
в трети клас са изучили темите „Числителни бройни 
имена“ и „Числителни редни имена. Род и число“. На 
практическа основа те правят разлика между думи като 
три и трети; седем и седми и т.н. Те вече са правили 
и своите първи опити да членуват числителните име-
на в урока на тема „Членуване на числителните редни 
имена“ в първия модул в трети клас. В началото на тази 
учебна година чрез темата „Числителни имена за брой 
на хора от мъжки род“ те са проследили и особености-
те при мъжколичната форма на съществителни имена 
и са усвоили практически умения за изговор на изрази 
като пет учебника, но петима ученици; три стола, 
но трима рибари; два сандвича, но двама родители и 
т.н. Проведените общо пет урока за числителни имена 
в първия модул на трети клас са създали надеждна ос-
нова за въвеждане на понятието „числителни имена“. 
Ето защо не се очакват особено големи затруднения 
при въвеждането на това понятие във втория модул на 
трети клас.

Терминът „числителни имена“ се въвежда още в на-
чалото на урока от помагалото по български език за 
трети клас. В първата задача достатъчно е учениците 
да напишат само броя на животните (четири, шест, 
три, десет) и това ще им помогне с лекота да запом-
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нят, че „Думите, които назовават числа, се наричат 
числителни имена“. При изпълнението на тази задача 
може да се изиска от учениците да напишат не само 
думата за брой, но и целия израз, който съответства 
на илюстрацията (четири зайчета, шест врабчета, 
три пеперудки, десет пчелички). Право е на учителя 
да прецени дали да припомни на учениците си прави-
лото за бройната форма. В този случай достатъчно е да 
предложи за сравнение изразите четири заека и чети-
рима мотористи, като насочи вниманието на учени-
ците към последната буква в съществителните и разли-
ката между двете думи за числа (четири и четирима). 

За съжаление, правилото за бройната форма не се 
отчита в речта на много от носителите на българския 
език в съвременното българско общество. Много често 
в речта на българите се чуват неправилни изрази, като 
пет студента, два полицая, шест пилоти и т.н. В този 
смисъл не е особено фатално, ако учениците билингви 
допускат грешки по отношение на бройната форма.

Втората задача не би следвало за затрудни учени-
ците, за да открият в двете фигури на цифри числителни-
те имена девет, три, пет, едно и седем, девет, десет, 
две. 

Третата задача е в помощ на разделното писане 
на двуцифрени числителни имена. Следвайки образе-
ца, третокласниците могат не само да поправят греш-
ките, но и да добавят свои примери за написани с думи 
двуцифрени числа.

Четвъртата задача предпоставя разграничаване-
то на числителни имена за брой и на числителни мес-
та за ред. Формата на пъзел подпомага свързването на 
двойките думи: трима приятели, два месеца, първа 
победа, пето място, седми ред. 

Петата задача е гатанка за дните в седмицата, в 
която да се открият числителните имена три, чети-
рима, един. Тя подготвя изпълнението на следващата 
задача, която изисква да се подредят в правилен ред 
дните от седмицата, тоест да се упражни употребата на 
числителни редни имена. 

Седмата задача е едновременна употреба на 
числителни имена за брой и за ред. Учениците попъл-
ват в текста пропуснатите числителни имена, като пи-
шат за себе си. Насочващите въпроси са: На колко го-
дини си ти?; В кой клас си?; Колко са децата в твоя 
клас?; На кой етаж е класната ви стая?; Колко 
учебни часа имате днес?...

Комуникативната задача е свързана с общуване 
по повод на дните в месеца. На учениците се предлага 
да коментират дали е правилен отговорът на момчето; 
да открият числителното име в думите на героите и да 
го напишат правилно.

Вторият урок е с опора на предложеното в учеб-
ната тетрадка. 

В първата задача се очаква учениците да подчер-
таят в текста числителните имена една, седем, първо-
то, второто, третото, четвъртото, петото, шес-
тото, седмото. Разбира се, добре е децата да проче-
тат стихотворението и да разкажат накратко за какво 
се разказва в него. Тъй като в първи модул ученици-
те са разграничавали членуваните числителни имена,  
очакването е, че ще могат да ги разпознаят в текста и да 
ги препишат в допълнителната задача (първото, вто-
рото и т.н.). Другата допълнителна задача не е само 
граматическа, а и четивна, тъй като се проверява и раз-
бирането при четене. Ако третокласниците са се ори-
ентирали в текста, те ще могат да посочат, че зайчетата 
са седем, а най-красивото е петото.

Втората задача е под формата на пъзел, който 
чрез цветовете подсказва правилните решения – един/
първи; една/първа; едно/първо. 

По образеца, предложен в третата задача, учени-
ците следва да напишат числителните имена: шестица 
→ шест, шести; деветка → девет, девети; десет-
ка → десет, десети. Към това може да се предложат 
и други съществителни имена (например: петица → 
пет, пети; седмица → седем, седми; осмица → осем, 
осми). 

Четвъртата задача е свързана с приложението 
на бройната форма, при която се изисква да се прави 
разлика между лица (трима артисти; четирима шо-
фьори; петима музиканти) и нелица (осем автобуса; 
шест моркова, два стола). Тази задача е продължение 
на наученото в първи модул. 

В петата задача учениците преписват текста, 
като пишат цифрите със съответните числителни име-
на (петдесет години; единадесет/единайсет години, 
осем, тридесет/трийсет и една; петдесет; една). 

 При диагностиката в шестата задача се очаква 
учениците да разпознаят като правилно изречението 
От автобуса слязоха двама ученици (отговор В), тъй 
като учениците са лица и съответно на това се използ-
ва мъжколичната форма на числителното име (двама) 
и множествено число на съществителното (ученици). 

ТЕМА 18: ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Цели:
• въвеждане на понятието „възклицателно изрече-
ние“;
• усъвършенстване на уменията за определяне на 
изучените видове изречения;
• развиване на умения за образуване на изречения в 
конкретна речева ситуация.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът определя изречението, в което се изказ-
ват чувства, като възклицателно;
• Ученикът оформя пунктуационно правилно края 
на възклицателно изречение;
• Ученикът употребява правилно възклицателни 
изречения.
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метОдически насОки:
Въвеждането на понятието „възклицателно из-

речение“ се осъществява чрез представянето на съ-
ществените му признаци – цел на изказване и формал-
но-структурни особености. С възклицателните изрече-
ния се изразяват чувства. Те лесно се разпознават, ако 
в тях са включени възклицателни междуметия, като ох, 
ах, олеле, брей, ура и т.н. В края му се поставя удиви-
телен знак.

Първата задача е свързана с разпознаване на въз-
клицателни изречения в контекст на история, разказана 
в стихотворна форма. Учениците четат стихотворение-
то и се опитват да обяснят за какво се разказва в него 
(за момче, което мисли, че рита топка, а се оказва, че 
това е жаба). За правилното изпълнение на задачата 
учителят може да насочи третокласниците да търсят 
изречения, които съдържат някоя от възклицателни-
те думи. Например: Кое изречение е с думата брей? 
(Брей, че леко!); В кое изречение е използвана думата 
ух? (Ух, че меко!); Кое изречение съдържа думата ех? 
(Ех, че топка!); В кое изречение откриваме думата оле? 
(Оле, оле, Тотко май не е юнак!). 

Втората задача представя чрез снимки три речеви 
ситуации, в които са употребени възклицателни изре-
чения. От учениците се очаква да прочетат изреченията 
и да преценят какви чувства се изразяват чрез всяко 
от тях. Учителят може да им помогне чрез въпросите: 
Как се чувства детето, когато посреща баща си на лети-
щето? (радва се, тоест изпитва радост); Какво изпитва 
момчето с болния зъб при зъболекаря? (болка); Защо 
момичето харесва цветето? Как се нарича чувството, 

което то изпитва? (възторг, възхищение). Важното е 
да се обърне внимание на използваните в изречения-
та възклицания – ах, ура, ох. На учениците може да се 
предложи да съставят свои изречения с тези възклица-
ния. Например: Как да изкажем своята радост от сре-
ща с приятел? (Ех, как се радвам да те видя!); Как-
во казваме, когато се ударим? (Ох, много ме боли!); 
Какво казваме, когато се страхуваме? (Олеле, много е 
страшно!) и т.н.

Третата задача изисква да се определи мястото 
на пропуснатите възклицателни междуметия по след-
ния начин: Ура, състезанието започва! Брей, ти мно-
го силно бягаш! Леле, аз много се уморих! Ох, колко е 
далеч финалът! Ех, ти ме победи! Браво на теб!

Четвъртата задача е речетворческа. Третоклас-
ниците се ориентират в трите речеви ситуации, пред-
ставени чрез илюстрации, и определят подходящата 
речева единица за всяка от тях: болка при падане от ко-
лело – Ох! или Олеле!; поздравления за отлична оценка 
– Браво!; удоволствие от спускане с шейна – Ех! или 
Ура!... След като свържат всяка илюстрация с избра-
ната дума, децата съставят кратки изречения от типа: 
Олеле, паднах!; Браво, ти си отличник!; Ех, колко е 
забавно!... Учителят може да добави и други примери 
към тази задача, като: Ура! – ученици научават, че ще 
имат свободен час (радост); Ах! – момиче отваря пакет, 
който е получило за рождения си ден, и вижда в него 
неочакван подарък (изненада); момчета гледат футбо-
лен мач: Е-е-е-х! – когато е пропусната възможност за 
гол (разочарование), и Ура! – когато любимият отбор 
побеждава (възторг).
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Петата задача е за преобразуване на съобщи-
телни изречения във възклицателни. Следвайки обра-
зеца, учениците могат да променят двете изречения в 
различни варианти (Ох, ударих си ръката!; Ура, пръв 
съм на финала!). От значение е те да включат в свои-
те речеви продукти възклицателна дума и да поставят 
удивителен знак в края на изречението. Ако прецени, 
че е целесъобразно, учителят би могъл да насочи вни-
манието на учениците към запетаята, която се поставя 
след възклицателната дума. Те трябва да запомнят тази 
особеност, характерна за възклицателните изречения, 
в които са употребени такива думи. 

Шестата задача е с цел да се запомни употребата 
на удивителен знак в края на възклицателните изрече-
ния. Ето защо от учениците се очаква да се ориентират 
във вида на всички изречения в текста и да поставят 
правилните пунктуационни знаци – удивителни знаци 
в края на възклицателните изречения, точка при съоб-
щителното изречение (Най-красивата е за мен.), въп-
росителен знак в края на въпросителното изречение 
(Защо розите са бодливи?). 

В комуникативната задача при обсъждането на 
речевата ситуация може да се използват следните въп-
роси: От какво е изненадана и възмутена учителката?; 
Какви грешки според вас има в писмената работа на 
момчето?; Какво отговаря то?... След тези коментари 
се реализира и езиковата задача – учениците откриват 
и четат възклицателните изречения в речта на героите. 

По подобие се изгражда и вторият урок. В учеб-
ната тетрадка има разнообразие от задачи, които по-
магат на третокласниците да затвърдят наученото за 
възклицателните изречения. 

Първата задача е за поставяне на пунктуационни 
знаци и чрез нея се проверява дали учениците могат 
да разграничат възклицателните изречения от съоб-
щителните. Очакването е те без затруднения да пре-
пишат изреченията с възклицателни думи (Ах, колко 
е красива!; Ех, това е най-хубавата рокля на света!; 
Благодаря ти, мамо!). Вероятно учениците ще се за-
мислят върху другите възклицателни изречения, които 
не съдържат такива думи, но също изразяват чувство: 

Никой няма такава рокля! (гордост); Защото е уши-
та с обич! (радост и признателност); И аз те обичам! 
(нежност и обич).

Втората задача е свързана с уместната употреба 
на възклицателните междуметия (Ох/Олеле, колко ме 
боли!; Ура, ние победихме!; Олеле/Ох, ударих си кра-
ка!; Браво, справихте се чудесно!). 

По подобие на тези изречения учениците може 
лесно да съставят устно свои изречения за болка (Ох, 
много ме боли главата!); за радост (Ура, наближава 
ваканция!); за страх (Олеле, страх ме е от инжек-
ции!); за изненада (Ей, как ме изненада с този красив 
букет!); за обич (Ех, знаеш ли колко те обичам!). 

При третата задача се очаква свързване на въз-
клицателните изречения с чувството, което е изразено 
в тях (Ох, боли ме глава! → болка; Ура, започва ва-
канцията! → радост; Олеле, много е тъмно! → страх; 
Я, кокичето е цъфнало! → изненада; Обичам те, ро-
дино! → обич). 

В четвъртата задача третокласниците отделят 
думите за възклицание (брей; олеле; ех; ох; ах; браво; 
ура; леле; ой) от въпросителните думи (защо; ли; нали; 
или). Целта е да ги запомнят и по този начин по-лесно 
да определят вида на изречението, което ги съдържа. 

Петата задача изисква преобразуване на съобщи-
телни изречения във възклицателни (Студено е. → Ох, 
много е студено!; Счупиха вазата. → Олеле, счупиха 
вазата!; Птицата е красива. → Ах, колко е красива 
птицата!; Победихме в състезанието. → Ура, побе-
дихме в състезанието!). 

Шестата задача е за редактиране на текст с 
грешки при знаците за край на изреченията в него. 
Учениците следва да поставят удивителен знак в края 
на възклицателните изречения (Ех, колко горещо е 
вече навън!; Ах, колко ще е хубаво!; Леле, какви слав-
ни игри ще има! Ех, само да дойде лятото!; Ох, сега 
трябва да продължа с домашното!); въпросителен 
знак в края на въпросителното изречение (Колко ли 
дни остават до ваканцията?) и точка при съобщи-
телните изречения (Лятото наближава; По цял ден 
ще се забавлявам).

ТЕМА 19: ПОДБУДИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Цели:
• въвеждане на понятието „подбудително изречение“;
• усъвършенстване на уменията за определяне на 
изучените видове изречения;
• развиване на уменията за пунктуационно оформя-
не на изреченията в съответствие с целта на изказ-
ването.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът разпознава подбудителните изречения 
за молба, заповед, съвет, забрана;
• Ученикът оформя пунктуационно правилно края 
на подбудително изречение;
• Ученикът разграничава подбудително от възкли-
цателно изречение;

• Ученикът употребява правилно подбудителни из-
речения в съответствие с комуникативната ситуа-
ция.

метОдически насОки:
В основата на методическата работа в урока за нови 

знания е въвеждането на понятието „подбудително из-
речение“. Неговите опознавателни признаци са както 
семантични, така и формално-структурни. Разграни-
чаването на видовете изречения е от гледна точка на 
целта на изказването. С оглед на това подбудителните 
изречения се създават с цел да подбудят към действие. 
Степента на волеизявата е различна – молба, подкана, 
съвет, заповед, забрана. Всяка от тях има характерна 
лексика: за молба (моля); за подкана (хайде); за съвет 
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(добре е); за забрана (недей) и т.н. Особено характерно 
за всички тях е заповедната форма на глагола, която е 
един от най-съществените разграничителни признаци 
на този вид изречения. Разбира се, характерните думи 
невинаги се съдържат в изреченията и затова опреде-
лянето на вида им става с опора на контекста, за да се 
определи целта на изказването.

Първата задача е свързана с изречения за заповед 
и забрана. Представени са типични примери, които 
заобикалят ученика и които обикновено са написани 
на табелки: Пази тишина!; Не дразни животните!; 
Пазете природата чиста!; Не пали огън!; Не говори 
с шофьора!; Изключи звука на телефона и т.н. Зада-
чата е комуникативноречева и има две части. От една 
страна, тя изисква третокласниците да се ориентират 
в трите илюстрации и да определят за всяка ситуа-
ция подходящото възклицателно изречение. От друга 
страна, тя предпоставя и противоположната дейност 
– по речевия продукт да се възпроизведе речевата 
ситуация, в която той е използван. Следователно от 
третокласниците се очаква да опишат къде може да 
се видят табелки с изречения за заповед и за какво 
служат те.

Втората задача е с цел да се допълнят изречения 
с думи за подбудителни изречения (Хайде да тръгва-
ме!; Недей да ме чакаш!; Стига си викал!).

Третата задача е свързана с проектна дейност, 
чрез която учениците да напишат на отделни листо-
ве смешни забрани и да ги поставят като табелки в 
класната стая. Ако третокласниците не се досетят за 
възможни подбудителни изречения, може да им се 

предложат примери, като: Не заспивай по време на 
урок!; Не ритайте топка в междучасието!; Не дър-
пай косата на момичето пред теб!; Не излизай от 
класната стая в учебния час!; Не изтривай носа си 
с ръкав!; Не кашляй!; Никога не се разболявай! и др. 

Четвъртата задача изисква преобразуване на 
заповедно изречение в изречение за молба по пред-
ложен образец, в който са отбелязани задължител-
ните запетаи в подобни изрази. Разбира се, на уче-
ниците може да се посочат и различните варианти 
на оформяне на тези изречения (Затвори вратата! 
→ Моля, затвори вратата?/Моля те да затвориш 
вратата!; Донеси ми очилата! → Ако обичаш, до-
неси ми очилата!/Моля те да ми донесеш очила-
та!; Помогни ми! → Моля те, помогни ми!/Моля 
те да ми помогнеш!/Ако обичаш, помогни ми!; По-
дай ми молива! → Моля те, подай ми молива!/Моля 
те да ми подадеш молива!/Ако обичаш, подай ми 
молива! и т.н.). 

Петата задача е свързана с изразително четене 
на подбудителни изречения в стихотворение. След че-
тенето следва коментар на изреченията и записване 
на две от тях по избор (например Стой, не шавай! и 
Почини си!). Учениците може да предложат и да на-
пишат и други подобни примери на команди за куче 
(например: Хвани топката!; Не лай!; Не се крий в 
храстите!; Не цапай прането на мама!; Не мърдай 
с уши!; Не тичай след непознати хора! и т.н.). 

Шеста задача е свързана с поставяне на удивител-
ни знаци в края на подбудителни изречения и въпроси-
телен знак при последното изречение в текста.
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Комуникативната задача посочва смешен начин 
да се преобразува съобщително изречение в подбуди-
телно. Героят се затруднява да състави изречение от 
типа „Спри, конче!“ и затова използва стратегия на от-
бягване.

С подобен характер е и методическата работа при 
втория урок. В учебната тетрадка има многообразие 
от задачи, свързани с:

– откриване и изразително четене на подбудителни 
изречения в текста към първата задача, като по по-
добие на тях учениците могат да съставят и свои (нап-
ример: Стани рано!; Измий си зъбите!; Подреди си 
чантата!; Не закъснявай за училище!; Не забравяй 
раницата си! и т.н.). 

– поставяне на удивителни знаци в края на подбуди-
телни изречения във втората задача и съставяне на 
подбудителни изречения за молба в третата задача 
(например: Моля те да ми кажеш истината!); за под-

кана (например: Хайде да се разходим!) и за забрана 
(например: Никога не лъжи!).

– разграничаване на заповедни форми на глаголи, 
с които се образуват подбудителни изречения, в чет-
въртата задача (тръгвайте, чакайте, донесете, по-
могнете, дайте, станете). 

– преобразуване на съобщителни изречения в под-
будителни чрез заповедни форми на глаголите в пета-
та задача (Пазете тишина!; Затваряйте вратата!; 
Уважавайте родителите си!). 

– преписване на текст в шестата задача с поста-
вяне на пунктуационни знаци в края на изреченията, 
като целта е учениците да разграничат подбудителните 
изречения от съобщителните (В колата на мама някой 
непрекъснато говори; Мама винаги го слуша; Поня-
кога и тя прилича на него) и от въпросителното изре-
чение (Дали да не ходя пеша до училище?). 

ТЕМА 20: КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Цели:
• обобщаване на езиковите знания, изучавани в 
трети клас.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът се ориентира в системността на езика;
• Ученикът знае изучените особености за звуко-
вете, за думите, за частите на речта и за видовете 
изречения.

метОдически насОки:
Темата е обобщителна по отношение на езиковите 

знания, които са нови за третокласниците. За всяко от 
тях има по една задача, която е с цел да се проверят 
резултатите от обучението по съответната лексикална, 
граматическа или синтактична категория.

Първата задача е за синоними. Сред двойките 
думи учениците следва да открият онази, в която ду-
мите не са синоними. Това са думите ябълка и рокля, 
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между които няма никаква близост в значенията им. 
Останалите балони третокласниците могат да означат 
като съдържащи синоними. 

Втората задача е за представки, като от треток-
ласниците се очаква да напишат глаголите с всяка от 
предложените представки (попита, изпита, разпита; 
погледа, изгледа, разгледа; помисли, измисли, разми-
сли). Препоръчително е учениците да съставят в устна 
форма кратки изречения с някои от тези глаголи по из-
бор, например: Учителката изпита ученика; Момче-
то разгледа книгата; Детето измисли нова игра и др. 

Третата задача е свързана с личните местоимения. 
Учениците правят три самостоятелни опита да опре-
делят липсващото местоимение във всяка от топките, 
като всеки път изговарят всички лични местоимения 
в тяхната последователност, докато попаднат на про-
пуснатото. Например към първата топка: аз, ти, (той); 
към втората топка: аз, ти, той, тя, то, ние, (вие); към 
третата топка: аз, ти, той, тя, то, (ние). 

Четвъртата задача е за глаголно лице и число. 
Сред предложените глаголи децата трябва да подчерта-
ят само тези, които са в първо лице, множествено чис-
ло (живеем, знаем, говорим, пишем). Задачата може 
да се разшири и със следните въпроси: Кои глаголи 
са в трето лице, множествено число? (пеят, скачат); 
В кое лице и число е глаголът мислиш? (второ лице, 
единствено число); А глаголът чете? (трето лице, 
единствено число); Променете всички глаголи във вто-
ро лице, множествено число (живеете, знаете, пеете, 
мислите, четете, говорите, пишете, скачате) и т.н. 

 Петата задача е за степенуване на прилагателни 
имена, като учениците следва да напишат и трите фор-
ми на предложените прилагателни имена (мил, по-мил, 
най-мил; умна, по-умна, най-умна). В случая е важно 
децата да се досетят за частиците за степенуване по- 
и най-, а така също да ги напишат правилно (най) и 
с тире след тях. При необходимост учителят може да 
добави и други прилагателни имена, които третоклас-
ниците да степенуват в устна форма. 

Шестата задача е за правилото за двойна буква 
-н- (-нн-) при прилагателните имена. Ако учениците не 
могат да се справят самостоятелно, учителят ги насоч-

ва по следния начин: Преобразувайте прилагателните 
имена от първото листче в мъжки род (плажен, есенен, 
летен, сложен); Кое от тях завършва на -нен? (есе-
нен); Напишете го в женски род (есенна). По същия на-
чин третокласниците откриват, че във второто листче 
прилагателното сънен завършва на -нен и следователно 
се пише с двойна буква (сънно), а в третото листче това 
е думата постоянен → постоянни. 

Седмата задача е за видовете изречения по цел 
на изказване. Учениците следва да добавят знаците 
за край на различните видове изречения. Учителят би 
могъл да организира изпълнението на тази задача чрез 
следните въпроси: Какво се съобщава с първото изре-
чение? (че навън вали); Какъв вид е то? (съобщително); 
Какъв знак трябва да поставим след него? (точка); Ос-
таналите пропуснати знаци са за възклицателни и под-
будителни изречения. Какъв знак трябва да поставим 
след всяко от тях? (удивителен знак). В зависимост от 
езиковата подготовка на учениците може да се изисква 
разграничение между възклицателните и подбудител-
ните изречения. За целта подходящи са въпросите: С 
кои изречения се изразява подкана и заповед? (Хайде 
сега навън!; Плувайте надалече! Внимавайте да не 
се намокрите!); Какъв вид са тези изречения (подбу-
дителни); Прочетете останалите изречения, на които 
поставихте удивителен знак. Какво изразяват те? (чув-
ства); Какъв вид са? (възклицателни). 

Осмата задача е за числителни имена. Учениците 
коментират ситуацията на общуване с помощта на въп-
росите: Кой с кого разговаря? (момиче и момче); Какво 
пита момичето? (коя година е родено момчето); А как 
отговаря момчето? (то не знае годината и затова отго-
варя, че всяка година празнува своя рожден ден); Кое 
числително име използва в речта си момичето? (два-
десет и пети); А вие знаете ли своята рождена дата? 
Напишете я с думи. 

Вторият урок по тази тема е за диагностика на 
изходното ниво. Той се осъществява чрез самостоя-
телна работа, която е поместена в учебната тетрадка 
по български език. Критериите за нейната проверка и 
оценка са посочени в предходна глава на тази книга за 
учителя.

6. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова
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4. ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ  
(ОБЩУВАНЕ И ТЕКСТ) 

4.1. Общо представяне
В трети клас продължава методическата работа за 

развитие на устната и писмената свързана реч. Съ-
ществена част е отделено на уменията за създаване на 
текст чрез преразказване и съчиняване. 

При преразказването новото спрямо втори клас е, 
че учениците създават преразкази не само в устна, но 
и в писмена форма. Те усвояват умения за съставяне 
на подробен писмен преразказ на художествен текст. 
Новото по отношение на преразказването е и работата 
с научнопопулярен текст. Тя се осъществява основно 
в темите „Устен преразказ на текст от енциклопедия“ 
и „Писмен отговор на въпрос към текст от енцикло-
педия“. В дейностите по тези теми се усвояват прак-
тически умения за преразказване на кратки енцикло-
педични текстове с отделяне на съществената инфор-
мация в тях. Тези умения са важни за речевия опит на 
третокласника поради повишения му интерес към дет-
ски енциклопедии и поради необходимостта да обра-
ботва научна информация по значими за него въпроси. 

В учебната програма по български език и литера-
тура за трети клас за обучението, организирано в чуж-
бина, е отделено съществено място и на уменията за 
съчиняване. Добре е те да се развиват върху основата 
на вече усвоеното в първи и втори клас – съчиняване 
на текст по серия картини, по словесни опори, по ана-

логия. В този смисъл важна тема в трети клас е „Текст. 
Ключови думи в текст“, тъй като тя дава възможност 
учениците да доразвият своите умения да използват 
ключови думи (опорни думи и изрази), които да им 
помагат при създаването на речев продукт. От гледна 
точка на писмената комуникация от съществено значе-
ние е и темата „Лично писмо“, чрез която третоклас-
ниците изучават елементите на писмото и се упражня-
ват да съставят кратко писмо, спазвайки установените 
правила. В трети клас учениците правят своите първи 
опити да пишат на български език три вида съчинения: 
съчинение по преживяна случка; съчинение по зададе-
на тема („Съчинение за добра постъпка“) и съчинение 
с предложен литературен герой. 

За обучението на учениците да създават текст са 
предвидени 14 учебни часа. Поради многообразието 
в класните стаи на българските училища зад граница 
възможни са различни варианти не само при органи-
зацията на уроците, но и при темпа на методическа 
работа. За учениците, които се справят бързо и добре 
с усвояването на българския език, е предвиден допъл-
нителен учебен материал в рубриката „За любителите 
на разказването и съчиняването“ в края на помагалото. 

4.2. Методически указания за уроците за 
създаване на текст (Общуване и текст)

ТЕМА 1. ПОДРОБЕН ПИСМЕН ПРЕРАЗКАЗ НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът прави подробен писмен преразказ на 
кратък художествен повествователен текст.

метОдически указания:
Овладяването на умения за подробен писмен прераз-

каз е надграждане над вече усвоените умения за устен 
преразказ на кратък художествен текст, които ученици-
те прилагат в уроците по литература, когато преразказ-
ват епизоди от изучаваните повествователни текстове. 
Писменият преразказ обаче е с по-висока степен на 
трудност, тъй като писмената реч предполага по-голяма 
самостоятелност, по-добра смислова и структурна орга-
низация на изразяването, по-голяма пълнота на изказа 
(поради липса на неезикови средства – жестове и мими-
ки, които допълват и доизясняват устната реч). 

Темата е с цел да се въведе понятието „подробен 
писмен преразказ“ и да се усвоят знания и начални 
умения за неговото съставяне. 

За да не изпитват затруднения учениците при тази 
трудна за тях речева дейност, на тяхното внимание е 
кратък текст без пряка реч и с ясно изразен събитиен 
пласт – баснята на Езоп „Маймуна и рибари“. Целта 
е третокласниците да се насочат към най-важното при 
подробното преразказване – да предават в своя текст 
всичко, което е важно за разказаната история. 

Темата се разгръща в рамките на два урока за два 
учебни часа. Първият от тях е за запознаване с лите-
ратурната творба и за първи опити за устното ѝ пре-
разказване. В този урок третокласниците четат текста, 
отговарят на въпроси относно неговото съдържание и 
поведението на героите в разказаната история. 

В помощ на тяхната дейност е предложен план на 
преразказа, в който учениците подреждат епизоди-
те в правилната последователност (1. Желанието на 
маймуната; 2. Маймуната в опасност; 3. Спасение;  
4. Поука). Същите тези епизоди са представени и чрез 
картинен план, в който има насочващи въпроси, под-
помагащи разказването. На тази основа третоклас-
ниците правят своите опити да преразкажат баснята 
в устна форма – Къде била маймуната? (Маймуната 
била край една река.); Какво правели рибарите там? 
(Там рибарите ловели риба.); Какво решила да напра-
ви маймуната? (Маймуната решила и тя да направи 
същото.); Какво се случило с мрежата? (Мрежата се 
заплела.); Уплашила ли се маймуната? (Маймуната се 
уплашила, защото щяла да се удави.); Какво си поми-
слила тя, когато я спасили? (Когато я спасили, тя си 
помислила, че друг път трябва да внимава и да не се 
заема с неподходящи за нея неща.) 

При писането на баснята се добавят нови опори – 
ключовите думи в помощното поле на тетрадката. По 
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този начин на ученика се осигуряват изключително 
много ориентири и подпомагане, които да го улеснят 
при преразказването и да му дадат увереност за успех.

Ако въпреки това има ученици, които слабо владеят 
българския език и които се справят трудно с прераз-
казването, за тях задачата може да се трансформира по 
следния начин:

Добавете пропуснатите думи в текста и го пре-
пишете правилно.

Маймуна и рибари
Рибари хвърляли своите мрежи в __________. На 

високо __________ близо до тях седяла __________ и 
ги гледала с любопитство. Тя __________ да прави 

същото. Изчакала  __________ да отидат на почивка 
и __________ от дървото. Опитала да прави като 
тях. Заплела се в __________ и едва не се __________ . 
Тогава маймуната се  __________ на себе си и реши-
ла да внимава и да не се заема с неподходящи неща. 

Крайната цел е всеки ученик да има в своята тет-
радка написан преразказ, независимо от характера и 
степента на трудностите, които изпитва. По този начин 
всеки третокласник се чувства успешен и значим.

На учениците се предлага да изберат пословица, 
която да е подходяща за баснята. Най-близка до сми-
съла на баснята е пословицата „Който подражава и не 
разбира, беда си намира“.

ТЕМА 2. ТЕКСТ. КЛЮЧОВИ ДУМИ В ТЕКСТ

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът определя темата на текста;
• Открива ключови думи в текст и ги използва като 
опора при преразказване на авторов текст или при 
съчиняване на собствен текст.

метОдически указания:
Тази тема се разгръща в един учебен час като урок 

за нови знания, който се реализира с опора на пред-
ложеното в помагалото по български език на страни-
ца 49. По преценка на учителя в този урок може да се 
включи като допълнителна задача устно съчиняване на 
текст по ключови думи, като за целта се използва стра-

ница 69 от помагалото („Устно съчинение по ключови 
думи“ от рубриката „За любителите на разказването и 
съчиняването“). 

Основната част от урочната работа е свързана с ус-
вояването на умения у третокласниците да се ориен-
тират в темата на текст. За целта им се предлагат два 
основни способа – чрез заглавието на текста, което съ-
държа в себе си отговор на въпроса „За какво се гово-
ри в текста?“, и чрез ключовите думи, които са опора 
за разбирането на основното съдържание на текста.

Първият компонент в урока за нови знания е свър-
зан с ориентация в темата на текст. Предложен е кратък 
повествователен текст, но той е без написано заглавие. 
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Учениците четат текста, обсъждат неговото съдържа-
ние и основна мисъл, коментират поведението на геро-
ите. За целта може да се използват следните въпроси: 
Защо стопанинът решил да отсече ябълковото дърво? 
(Стопанинът решил да отсече ябълковото дърво, за-
щото то спряло да дава плодове); Какво видял той в 
една дупка на дървото? (В една дупка на дървото той 
видял пчели); Какво му давали те? (Те му давали мед); 
Какво имало в клоните на дървото? (В клоните на дър-
вото имало птици); Какво правели те за човека? (Те 
развеселявали човека с песните си); Какво правели 
листата на дървото в горещите дни? (В горещите дни 
листата на дървото правели сянка на хората); Как-
во разбрал човекът за дървото? (Човекът разбрал, че 
дървото не дава ябълки, но в него има много други 
богатства).

Когато учителят се убеди, че всички ученици са 
разбрали добре прочетеното, ги насочва към въпроси-
те с избираеми отговори след текста. Първият въпрос 
е свързан с уточняване на темата на текста (за какво се 
разказва в него). Без съмнение, правилният отговор е 
„за невидимите богатства на дървото“. Темата на тек-
ста определя и неговото заглавие. Ето защо следващи-
ят въпрос изисква да се избере подходящо заглавие за 
този текст. От предложените отговори отпада „Пчелин 
в дървото“, тъй като се отнася само към част от тек-
ста. Неприемлив е и отговорът „Безплодното дърво“, 
тъй като в историята се разказва за други негови цен-
ности. Ето защо е правилно да се възприеме заглавие-
то „Богатствата на дървото“, тъй като съответства 
не само на темата на текста, но и на неговата основна 

идея, а именно: Какво разбира стопанинът? Защо той 
се отказва да отсече дървото?“.

Вторият компонент на урока е за въвеждане на 
понятието „ключови думи“. За целта на учениците се 
предлагат две задачи. 

Първата задача е да препишат подчертаните в тек-
ста думи, след което да се опитат да съставят с тях из-
речения, свързани с разказаната история. 

Втората задача е да прочетат предложен прераз-
каз на текста „Богатствата на дървото“, в който са про-
пуснати думи. При обсъждането на този преразказ ста-
ва ясно, че неговото съдържание не може да се разбере 
без тези думи, тъй като те са особено важни за текста. 
Учениците определят кои са пропуснатите думи (Едно 
дърво спряло да дава плодове и стопанинът решил 
да го отсече. Тогава видял в дървото пчели. От тях 
той получавал мед. Чул песента на птици. Те го раз-
веселявали. Листата на дървото пък му правели сян-
ка. Тогава човекът разбрал колко много богатства 
крие дървото, и не го отсякъл.)

На тази основа се въвежда и определението за тях 
като ключови думи за разбирането на текста.

Ако учениците владеят добре българския език и 
бързо се справят с този урок, може да им се предло-
жи допълнителна дейност, която е част от рубриката 
„За любителите на разказването и съчиняването“. Тази 
дейност е с цел да се упражнят третокласниците да със-
тавят текст по ключови думи. Представена е серия от 
три картини, които очертават сюжет на кратка приказ-
ка. Учениците четат предложените ключови думи и с 
опора на тях разказват историята. 
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Методическата работа по тази допълнителна задача 
включва три компонента.

– Разглеждане на картинния план с цел обща ориен-
тация в историята

В случая учителят може да използва въпроси като: 
Разгледайте първата илюстрация и определете с какво 
напълнил стаята най-големият син (с диаманти); Пълна 
ли е стаята с диаманти? (само половината стая е пъл-
на с диаманти); По втората илюстрация решете какво 
сложил в стаята вторият син (много памук); Напълнил 
ли той цялата стая (не, имало още място в нея); Какво 
е изобразено на третата илюстрация? Какво държал 
най-малкият син в ръцете си? (свещ); Огряла ли свет-
лината цялата стая? (да, светлината изпълнила цялата 
стая). 

– Беседа върху съдържанието на приказката
Беседата може да е с опора на въпросите „Кой от 

тримата братя е най-умен и досетлив? Кой от тях се 

справил най-добре? С какво напълнил стаята? “. 
– Устен преразказ на приказката с помощта на клю-

човите думи
Очакването е като резултат от тази дейност учени-

ците да съставят текст от следния вид:
Кой ще напълни стаята
Трима царски синове спорели кой от тях може да 

напълни с нещо цяла стая.
Единият донесъл диаманти и успял да напълни 

с тях половината стая. Другият доставил памук и 
почти напълнил с него стаята. Третият взел лампа и 
застанал в средата на стаята. Светлината огряла 
навсякъде. Така станало ясно кой е най-досетлив. 

Умът е най-голямото богатство.
В случай че в учебния час няма време за изпъл-

нението на тази допълнителна задача, учителят би 
могъл да я възложи като домашна работа в писмена 
форма. 

ТЕМА 3. ЛИЧНО ПИСМО

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът съставя лично писмо (в хартиен или 
електронен вариант).

метОдически указания:
Тази тема е добре да се осъществи в рамките на 

един урок с опора на предложените дейности в пома-
галото. Учителят сам преценява в какъв ред да ги из-
ползва, като се съобразява с темпа на работа на своите 

ученици. Важно е да реализира основните дейности, 
а част от допълнителните може да отпаднат или да се 
осъществят като домашна работа.

Основните дейности са две.
– Въвеждане на новото знание за лично писмо
То се осъществява чрез анализ на написаното в две-

те полета за нови знания. В първото поле се уточнява 
кога се използва личното писмо, като по този въпрос 
децата може да разкажат за своята лична кореспонден-
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ция чрез изпълнение на втората задача. Във второто 
поле за нови знания се съдържат основните изисквания 
при писане на писмо. Препоръчително е да се изпълни 
и допълнителната задача към това поле, за да се научат 
третокласниците да пишат адреса си на български език.

 По преценка на учителя и при наличие на време в 
учебния час към този компонент на урока може да се 
добави и дейността в първа задача, която въвежда уче-
ниците в конкретна ситуация на общуване чрез лични 
писма. Едното писмо е адресирано до Феята на зъбките 
и е от момиче, недоволно от това, че не е получило по-
дарък за падналото си зъбче. Другото писмо е от Феята 
на зъбките, но е написано от майката с цел да подкани 
дъщеря си да подреди разхвърляната си стая. Обсъж-
дайки тези писма, учениците обръщат внимание и на 
основните особености на личното писмо, които са об-
общени в полето за знание.

– Съставяне на собствено лично писмо
Върху основата на придобитите знания за елемен-

тите на всяко лично писмо третокласниците правят 
опит да създадат свое писмо. За целта те изпълняват 
третата задача. 

Писмото е по електронната поща и то се съставя 
като отговор на писмо от момиче, което споделя къде 

е било през лятната ваканция и какви преживявания е 
имало. Писмото на момичето завършва с въпроси, на 
които да отговори пишещият ученик.

За да състави своя текст, ученикът следва да се при-
държа към образеца, зададен му чрез писмото на моми-
чето. Ето защо той трябва да започне с поздрав и да го 
напише по същия начин – на нов ред, с главна буква и 
с удивителен знак в края. Следващата стъпка е да със-
тави свой кратък разказ къде е бил през ваканцията, с 
кого, какво е правил, доволен ли е, има ли снимки за 
спомен от тези дни и т.н. Всеки третокласник съставя 
своя текст в зависимост от езиковите си компетент-
ности. Може да го направи много подробно, но може 
да го напише и съвсем кратко, като отговори само с 
няколко къси изречения на въпросите от писмото на 
момичето. Важното е след текста на писмото да се до-
бавят: град, дата и името на автора на писмото. 

След като учениците напишат своите лични писма, 
в съвместна дейност с тях учителят коментира дали са 
спазени основните изисквания при създаване на писмо 
и дали в написаното се съдържат всички елементи – 
обръщение, поздрав, място и време на писане, име на 
автора. 

ТЕМА 4. УСТЕН ПРЕРАЗКАЗ НА ТЕКСТ ОТ ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът преразказва устно достъпен нехудо-
жествен (научнопопулярен) текст.

метОдически указания:
Темата е свързана с формирането на нови за тре-

токласниците умения – да преразказват писмено на-
учнопопулярен текст. Този вид преразказ учениците 
създават главно в уроците по история и география на 
България.

Организацията на методическата работа за реализа-
ция на тази тема протича по подобие на дейностите за 
писмено преразказване на текст, като отразява специ-
фиките на научнопопулярния текст. Разликата при този 
вид преразказ е необходимостта от строго придържане 
към фактологията и използването на специфични тер-
мини. Особеното при преразказ на научнопопулярен 
текст е точното предаване на описаните факти и явле-
ния, за да се съхрани научната достоверност на текста. 
За целта от голямо значение е предварителната работа, 
насочена към изясняване на същността на описваните 
факти и явления. 

Тъй като преразказването на научнопопулярния 
текст е в устна форма, урокът може да обхване един 
учебен час. В него се оформят два основни компо-
нента.

– Подготовка за преразказ
Специфичното при подготовката за преразказ на на-

учнопопулярен текст е, че анализът на текста е с цел да 
се отдели съществената информация от допълнителна-
та. За целта след прочита и първоначалната беседа от-
носно неговото съдържание се предвижда задълбочена 

методическа работа за отделянето на актуално значи-
мата информация, която задължително следва да бъде 
възпроизведена в преразказа на текста. В конкретния 
случай се работи с текст от детска енциклопедия със 
заглавие „Могат ли животните без храна“. В него се 
очертават следните части на текста:

– въведение, което насочва към темата на текста;
– основна част, в която се включват четири елемен-

та: информация за храненето на змиите; информация 
за храненето на пингвините; информация за храненето 
на мечките; информация за храненето на охлювите;

– заключение, което обобщава информацията за 
храненето на описаните животни.

Тези части на текста следва да се съдържат и в пре-
разказа на обучаваните.

След прочита на текста учениците отговарят на 
въпросите към него, като изграждат своите отговори с 
опори на думи и изречения от оригиналния текст. 

Препоръчително е при анализа на текста учениците 
да подчертаят в него онези думи и изрази, които непре-
менно трябва да включат в преразказа си. Това са оне-
зи части от текста, които са носители на съществената 
информация в него.

След подчертаването на тези думи и изрази учени-
ците четат само тях и се опитват да ги запомнят, за да 
ги включат в своя преразказ. Стремежът е към точно-
то възпроизвеждане на текста в тази му част, тъй като 
това е научна информация, изразена с характерните за 
научния стил термини, и следва да се възпроизведе по 
същия начин.

От значение е третокласниците ясно да осъзнаят ос-
новните различия при преразказването на художествен 
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и научнопопулярен текст – при художествения текст 
сме свободни да предаваме съдържанието със свои 
думи, докато при научния текст трябва да се придържа-
ме към текста и да използваме в преразказа си важните 
думи и изрази.

В помагалото към текста е предложена и съпътства-
ща го илюстрация от използваната детска енциклопе-
дия – семейство пингвини в измислена история. Техни-
ят диалог интерпретира научната информация в текста 
относно храненето на тези животни.

– Устен преразказ на текста 

Учениците преразказват текста с опора на предло-
жените в помагалото ключови думи и изрази. Доста-
тъчно е да ги разширят и свържат в смислова цялост, 
за да се получи преразказ от типа:

Всички животни се хранят. Има животни, които 
издържат дълго без храна. Някои змии ядат един път 
на две седмици. Пингвините издържат без храна до 
един месец. Мечките не се хранят по време на зимния 
сън. Охлювите издържат на тригодишен глад. Жи-
вотните оцеляват, защото натрупват в тялото си 
запаси от храна. След време обаче те пак огладня-
ват и трябва да се хранят, за да живеят. 

ТЕМА 5. ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС КЪМ ТЕКСТ ОТ ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът използва факти и идеи от нехудожест-
вен (научнопопулярен) текст при писмен отговор на 
поставен въпрос. 

метОдически указания:
Темата е нова за учениците, но не би следвало да ги 

затрудни особено, тъй като е подготвена от предход-
ните дейности – учениците отговарят на въпроса, като 
преразказват части от текста, които са доказателства 
в подкрепа на изказаното твърдение. Учениците имат 
натрупан опит за създаване на подобни текстове в уро-
ците по българска история и география, където в устна 
форма коментират написаното в учебниците и обосно-
вават своите отговори. 

Темата се реализира в рамките на два последовател-
ни учебни часа. 

Урокът се състои от няколко компонента.
– Въведение към темата на текста
Този компонент не е задължителен, но е добре да 

се включи, за да може учениците да съпреживеят ре-
ални речеви ситуации, в които възниква потребност от 
ново знание. За целта може да се изпълни първата за-
дача. Вниманието на третокласниците се насочва към 
първите две илюстрации и репликите на героите в тях. 
Коментарът се организира около въпросите: Защо се 
сърди момичето?; Трябва ли често да се поливат цветя-
та?; Защо?; На какво се чуди момчето?; Защо кучето му 
често огладнява?; Нормално ли е според вас това?... От-
говор дава момичето от третата илюстрация. Но тогава 
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възниква въпросът „Ами тогава как оцеляват животните 
и растенията в пустинята?“. Отговорите на подобни дет-
ски въпроси се търсят в енциклопедията. Всичко това 
мотивира учениците да пристъпят към изпълнението на 
втората задача, за да потърсят отговор на този въпрос в 
текст от детска енциклопедия за пустинята.

– Подготовка за преразказ на текста
Първоначалният прочит е на целия текст, за да може 

третокласниците да придобият най-обща представа за 
съдържанието. Следващият прочит е по части със съ-
пътстващи въпроси. Учителят би могъл да предложи 
следния план с частите на текста:

1. Какво представлява пустинята?
2. Как живее камилата?
3. Как оцеляват кактусите?
При четенето на първата част учителят в съвместна 

дейност с учениците обсъждат написаното и подчер-
тават важните думи в него. Беседата може да е върху 
въпросите: Какво има в пустинята? (пясък); Защо там 
има малко вода? (защото е горещо, има малко вале-
жи и духат сухи ветрове).

При обсъждането на втората част акцентът е върху 
живота на камилата: С какво се храни тя? (с тръни); Пие 
ли вода? (да, но може да издържи дълго време без вода); 
Как оцелява тя? (натрупва запаси в гърбицата си).

Третата част е за кактусите и учениците могат да 
открият ключовите думи и изрази в нея чрез въпроси 
като: Защо кактусите издържат без вода? (защото ко-
рените им растат настрани и така поемат водата 
от дъжда); Защо водата в кактуса се изпарява по-бав-
но? (защото кактусът има бодли вместо листа). 

След като третокласниците са подчертали посоче-
ните ключови думи и изрази, те правят своите първи 
опити да разкажат за пустинята, за камилата и за какту-
са, като съставят изречения с подчертаните думи. 

– Устни отговори на въпроси към текста
След като учителят се убеди, че учениците познават 

текста добре и могат да правят собствени разсъждения 
по него, им предлага да пристъпят към решаване на 
двете тестови задачи към снимките на камила и на как-
туси. По този начин се проверява дали е осъществено 
задълбоченото разбиране на текста. Правилният отго-
вор на въпроса „Къде са хранителните запаси на ками-
лата?“ е отговор В) в гърбицата, а на въпроса „Защо 
кактусът има бодли?“ – отговор Б) за да не се изпарява 
водата му.

– Писмен отговор на въпрос към текста
Тази част от методическата работа е основна и из-

исква най-голямо внимание и съсредоточаване от уче-
ниците, тъй като е свързана със съставянето на писмен 
текст като отговор на въпроса „Какви животни и рас-
тения оцеляват в пустинята?“.

За улеснение на учениците е предложено начално 
изречение за техния текст. Ако някои ученици трудно 
се справят самостоятелно с тази речева задача, предла-
га им се да използват ключовите думи и изрази от по-
лето за помощ. Те са съставени така, че дори и децата 
с най-големи трудности при употребата на българския 
език да се справят, като комбинират тези думи в кратки 
изречения. Целта е всеки ученик да напише текста и да 
се чувства успешен и мотивиран за следващи писмени 
работи.
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ТЕМА 6. СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕЖИВЯНА СЛУЧКА

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът съчинява писмен текст по преживяна 
случка;
•  Ученикът прави поправка на съчинението по от-
ношение на съдържанието и на езика, включително 
правописа.

метОдически указания:
Темата е свързана с въвеждане на нов вид съчине-

ние – измисляне и писмено изразяване върху основата 
на собствени преживявания. 

За реализиране на темата са предвидени три учебни 
часа. Първите два часа се провеждат последователно 
един след друг, тъй като те обхващат два взаимносвър-
зани урока: урок за подготовка и урок за изпълнение. 
Третият учебен час е през следващата седмица, когато 
се провежда урок за поправка на съчинението. 

Урок за подготовка
Същността на този вид съчинение е представена в 

полето за нови знания чрез основните компоненти на 
текста, които представляват своеобразен план, по кой-
то третокласниците да структурират своите съчинения. 

Речевата дейност се задава чрез първата задача. В 
нея са посочени въпроси, на които третокласниците да 
дадат разгърнат отговор, описвайки случилото се. Ед-
новременно с това тези въпроси са с цел да насочат 
учениците към историята, която да разкажат. Напри-
мер по въпросите „Кога се случи?“ и „Къде бяхте?“ 

можем да насочим децата към различни моменти от 
техния живот, като: когато бях малък, през лятната 
ваканция, през междучасието в училище; по време на 
екскурзия; при разходка в гората; край езерото; в пла-
нината; в музея; в автобуса, в магазина, на село; по 
пътя към дома и т.н. Целта е да се предизвика у учени-
ците многообразие от асоциации, които да провокират 
спомени от житейски събития. Към този асоциативен 
поток може да се добавят и отговори на въпроса „С 
кого?“ – с приятел, с родителите, с непознати хора, с 
класа, с роднини – дядо, баба, леля, чичо, със съседи-
те и т.н. Очакваният резултат е учениците да вземат 
решение коя случка да разкажат. Следващите въпроси 
са свързани с начина, по който да разкажат случилото 
се: Какво направихте?; Какво се получи? Как завърши 
историята? Как се чувствахте? и др. 

Ако има ученици, които не могат да се досетят за 
интересна случка от своя живот или които не могат да 
структурират своето съчинение поради ограничения в 
езиковата си подготовка, им се предлага да прочетат 
съчинение на свой съученик със заглавие „Случка в 
парка“. Това съчинение е представено в помагалото и 
като текст, и като картинен план. Целта е третоклас-
ниците да съпреживеят предложената им история като 
своя и ако преценят, да я разкажат в своето съчинение.

Урок за изпълнение
В този урок учениците създават своето съчинение в 

писмена форма. В помощното поле на страницата в по-

7. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова
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магалото е предложен план за работа, който очертава 
логическата последователност, в която да се разгърне 
речевият продукт. От значение е ученикът не само да 
разкаже своята история, но и да сподели своите емоции 
(Как се чувстваше ти?) и оценката на другите около 
него (Похвалиха ли те, или ти се скараха?).

Следвайки този план, ученикът би могъл да напише 
съчинение от типа:

Какво е заглавието на съчинението? (например: 
Една моя грешка)

Къде се случи историята? (например: Това стана 
у дома.)

С кого бяхте? (например: На гости ми беше дошъл 
мой приятел.)

Какво решихте? (например: Решихме да играем на 
състезание с коли.)

Как го направихте? (например: Превърнахме сто-
ловете в състезателни коли и започнахме да се из-
преварваме.)

Как завърши случката? (например: Аз много се за-
силих и без да искам счупих стола. Закрепих го малко 
и го подредих на неговото място. В този момент при 
нас дойде моето братче. То искаше да рисува и седна 

на счупения стол. Столът се разклати и братчето 
ми падна. Удари си ръката и заплака...)

Как се чувствахте? (например: Аз много се притес-
них и уплаших...)

А какво мислеха за случилото се другите около вас? 
(например: Вечерта разказах на родителите си какво 
се случи. Те ми се скараха. Аз признах грешката си и 
обещах да не постъпвам така...)

Ако в класа има ученици, които не могат да съчинят 
собствена история за свое преживяване, предлага им 
се да напишат своето съчинение по подобие на образе-
ца в помагалото. 

Урок за редактиране
В урока за редактиране е добре учениците да раз-

менят тетрадките си, да прочетат съчинението на своя 
съученик и да коментират с него кое им е харесало и 
кои грешки са открили в написаното. Така те имат въз-
можност да се ориентират във възможните пропуски 
при съчиняване на подобни текстове. Тези несъвър-
шенства се коментират в съвместна дейност на учителя 
и всички ученици от класа и върху тази основа всеки 
ученик поправя своето съчинение и го преписва пра-
вилно.

ТЕМА 7. СЪЧИНЕНИЕ ЗА ДОБРА ПОСТЪПКА

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът пише съчинение по зададена тема, като 
се придържа към нея;
• Ученикът прави поправка на съчинението по от-
ношение на съдържанието и на езика, включително 
правописа.

метОдически указания:
Темата се реализира в рамките на два учебни часа, а 

по преценка на учителя и чрез допълнителна домашна 
работа за поправка на написаното. На третокласници-
те се предлага да напишат съчинение по темата „Доб-
ра постъпка“. Създаването на текст по предложената 
тема е свързано с нови за третокласниците умения и 
не може да се очаква, че те могат самостоятелно да се 
справят с подобна речева задача. Ето защо на учени-
ците е предложена помощ – план на съчинението чрез 
редица от въпроси; образец на съчинение по тази тема; 
ключови думи за съчинение по предложения образец.

Първата задача е с цел да насочи учениците към 
възможни постъпки, чрез които децата правят добри-
ни, като помагат на други хора. Възможните ситуации 
са представени чрез снимки, които дават представи-
телните примери за добри постъпки, които децата чес-
то правят. Всеки ученик следва да отбележи със знак 
ситуация, която му е добре позната. По този начин у 
него възниква идея за история, която да разкаже. За да 
разгърне своята идея, той се ръководи от план на ра-
ботата, зададен му чрез въпросите във втората задача.

Има няколко вида възможни истории, които тре-
токласниците могат да измислят по предложените 
снимки.

– Към първата снимка:

Кои са героите?; Къде били? – Едно малко момче 
било в гората…

Какво им се случило?; Кой бил в беда? Кой му по-
могнал?; Как? – Момчето видяло гладна птичка, коя-
то треперела от студ в снега. То решило да ѝ по-
могне. Направило къщичка за птички, поставило я на 
едно дърво и сложило в нея храна…

Какво станало накрая? Как другият изразил своята 
благодарност? – Птичката влязла в къщичката. Нах-
ранила се, стоплила се и се отблагодарила на момче-
то със своите песни. 

– Към втората снимка:
Кои са героите?; Къде били? – Две приятелки кара-

ли колело в парка…
Какво им се случило?; Кой бил в беда? Кой му по-

могнал?; Как? – Едното момиче паднало и си нарани-
ло крака. Другото момиче се спуснало да му помага. 
Почистило с вода раната и се обадило по телефона 
за помощ…

Какво станало накрая? Как другият изразил своята 
благодарност? – Дошли хора и помогнали на наране-
ното дете. То прегърнало своята приятелка и я целу-
нало с обич и признателност. 

– Към третата снимка:
Кои са героите?; Къде били? – Дядо и внук били в 

градината…
Какво им се случило?; Кой бил в беда? Кой му по-

могнал?; Как? – Дядото искал да засади дърво, но бил 
много уморен и нямал сили. Тогава момчето взело 
лопатата и започнало да му помага. 

Какво станало накрая? Как другият изразил своята 
благодарност? – Двамата заедно се справили чудесно 
и били много щастливи. След време дървото порас-
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нало и всяка година дядото давал на внука си по една 
кошница с плодове. 

– Към четвъртата снимка:
Кои са героите?; Къде били? – Едно момче видяло 

болна възрастна жена …
Какво им се случило?; Кой бил в беда? Кой му по-

могнал?; Как? – Тя не можела да ходи, а искала да е 
навън на чист въздух. Момчето ѝ предложило помощ 
и дълго време я разхождало с количката. 

Какво станало накрая? Как другият изразил своята 
благодарност? – Жената била много щастлива и от 
благодарност му разказала много приказки. 

– Към петата снимка:
Кои са героите?; Къде били? - Ученици от един 

клас отишли да поиграят на поляната край учили-
щето…

Какво им се случило?; Кой бил в беда? Кой му по-
могнал?; Как? – По тревата имало много отпадъци, 
изхвърлени от хората. Децата се натъжили от тази 
гледка и се заели да почистят всичко. 

Какво станало накрая? Как другият изразил своята 
благодарност? – Тръгнали си доволни. Скоро те отно-
во отишли на поляната и видели, че там са поникнали 
много цветя. Така природата им се отблагодарила.

– Към шестата снимка:
Кои са героите?; Къде били? – Брат и сестра били 

вкъщи заедно с баща си…
Какво им се случило?; Кой бил в беда? Кой му по-

могнал?; Как? – Стаята била много разхвърляна, а 
баща им бързал за работа. Тогава децата решили да 
му помогнат и заедно почистили целия дом. 

Какво станало накрая? Как другият изразил своя-
та благодарност? – Бащата бил много доволен и им 
обещал да ги заведе на екскурзия през почивните дни. 

Разбира се, първоначално се дава възможност на 
учениците да направят опит сами да измислят своя 
история и да напишат самостоятелно съчинението си. 
Ако се затрудняват, те могат да се насочат към предло-
жения в помагалото образец със заглавие „Благодар-
ното дърво“. С опора на предложеното начало, картин-
ния план и ключовите думи към него те възпроизвеж-
дат случката в устна форма и коментират в какво се 
изразява добрата постъпка в тази история. Когато се 
почувстват уверени, че могат да напишат своето съчи-
нение, се пристъпва към урока за изпълнение. За този 
урок в помощното поле на помагалото са предложени 
два плана на работа – първият е с насочващи въпроси 
към третокласниците, които имат собствена идея за съ-
чинението. Другият е за учениците, които се ориенти-
рат за работа по текста „Благодарното дърво“.

След като напишат своите текстове, някои от уче-
ниците четат своите текстове, коментират се в класа и 
се поставя домашна работа за учениците да поправят 
своите съчинения, като се ръководят от въпросите в 
помощното поле на страница 63 в помагалото по бъл-
гарски език. 
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ТЕМА 8. СЪЧИНЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРЕН ГЕРОЙ

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
• Ученикът съчинява писмен текст по предложена 
словесна опора (литературен герой);
• Редактира собствен текст. 

метОдически указания:
Тази тема също е нова за третокласниците. Те имат 

опит в съчиняването по словесна опора, но в случая 
следва да измислят собствена история с герой от изу-
чавано литературно произведение. С тази цел в пома-
галото им е предложено да съставят такава история с 
герой от повестите на Астрид Линдгрен – Карлсон. 

Уроците по тази тема се организират след провеж-
дането на урока по литература „Повести за Карлсон“. 
Предвидени са два учебни часа, в които да се осъщест-
ви подготовка за съчиняването и писането на текста. 
В помагалото обаче е осигурен учебен материал и за 
редактиране на написаното. То може да се възложи за 
домашна работа, при която ученикът с опора на въпро-
сите в помощното поле може самостоятелно да попра-
ви грешки в своето съчинение или да препише попра-
вения от учителя текст.

Урок за подготовка 
Преди да започне подготовката за съчиняването, 

третокласниците следва да се ориентират в характе-
ристиките на Карлсон като герой в техния собствен 
текст. За целта се изпълнява първата задача, която е 
свързана с актуализиране на прочетеното за Карлсон 

и неговия приятел Дребосъчето. Карлсон е един от 
най-завладяващите литературни герои от детската кла-
сика, превеждана на различни езици. Ето защо той е 
познат на децата от различни краища на земята. 

Първата среща на учениците от българските учили-
ща зад граница с български текст за този герой е още в 
читанката за първи клас чрез откъса „Карлсон на рож-
ден ден“, от който става ясно, че родителите на Дребо-
съчето не искат да поканят Карлсон на рождения ден 
на сина си, тъй като той е голям палавник. Дребосъ-
чето обаче не се отказва да бъде с приятеля си на своя 
празник. Зарадван от това, Карлсон предлага вместо 
една торта с осем свещи за рождения ден да има осем 
торти с по една свещ. 

За пакости на Карлсон се разказва и в откъса от 
книгата „Повести за Карлсон“, с който се запознават 
третокласниците в урок по литература. Те могат да 
разкажат тази история, в която Дребосъчето вижда 
през прозореца човече с перка на гърба и след малко 
странното същество се вмъква в стаята. Двамата за-
почват игра, която завършва с взрив от разрушената 
играчка. Не може да се очаква, че учениците вече са 
намерили тази книга и са се зачели в нея. Откъсът в 
читанката обаче е достатъчно показателен за поведе-
нието и характера на Дребосъчето и на Карлсон, как-
то и за отношението на родителите на момчето към 
тяхното приятелство. В този смисъл учениците имат 
достатъчно знания за двамата герои, за да съставят 
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своите съчинения в съответствие с техните характе-
ристики. 

Своята обобщена представа за Карлсон учениците 
могат да изразят чрез правилни отговори на двата тес-
та към първата задача, а именно: Карлсон е: Б) човече 
с перка на гърба; Родителите на Дребосъчето не ха-
ресват Карлсон, защото: А) той е палав и прави бели 
(пакости). 

Когато учителят се убеди, че третокласниците осъз-
нават особеностите на Карлсон, може да пристъпи към 
следващата част от методическата работа – подготовка 
за създаване на собствено съчинение с този литерату-
рен герой.

Първоначално на третокласниците се предлага да 
си измислят своя история с Карлсон и Дребосъчето. За 
целта учителят може да им даде идеи чрез насочващи 
въпроси като:

1. Какво ли се е случило, ако перките на Карлсон 
се развалили и той не можел да лети? Какво напра-
вило Дребосъчето, за да му помогне? Успяло ли?;

2. Какво би станало, ако Дребосъчето не може да 
си напише сам домашната по математика? Може 
ли Карлсон да му помогне? Ами ако той реши грешно 
задачите? Ще му се довери ли Дребосъчето? Защо?;

3. Какво ще се случи, ако Карлсон прелети край 
училището на Дребосъчето и влезе в класната стая? 
Как ще се чувства момчето? Какво ще направят не-
говите съученици? Как ще се отнесе учителката към 
Карлсон? Как ще завърши историята?...

На учениците се дава възможност за избор – или да 
разкажат някоя от историите, предложени от учителя, 
или да напишат своя текст по подобие на съдържаща-
та се в помагалото история, представена чрез картинен 
план и въпроси към всяка от илюстрациите. 

Урок за писане на съчинение
В урока за самостоятелно изпълнение на речевата 

задача учениците, които пишат текст по подобие на об-
разеца в учебника, могат да използват и предложените 
в помагалото ключови думи.

Третокласниците, които избират да измислят и на-
пишат своя история с двамата герои, трябва да имат 
подкрепата на учителя си, тъй като той може да им по-
могне да доразвият своята идея и да я изразят по въз-
можно най-добър начин.

За учениците, които изпитват езикови затруднения 
и не могат да изпълнят самостоятелно дейността за съ-
чиняване на собствена история или за съчиняване на 

история по подобие на предложената чрез картинния 
план, може да им се предложи следният облекчен вари-
ант на речевата задача:

Прочетете написаното и открийте кои две изре-
чения са разменили местата си. Поправете и препи-
шете.

Странна среща
Дребосъчето много се страхувало от тъмното и 

решило да се скрие в гардероба. Отворило вратата 
му и извикало от ужас. Той се криел от родителите 
на Дребосъчето и бил много уплашен. Между дрехи-
те видяло Карлсон. Момчето погалило Карлсон и го 
успокоило. Двамата се настанили в леглото и вече 
от нищо не се страхували. Цяла нощ си разказвали 
смешни истории и били много щастливи.

Ако учителят намери възможност да проведе и уро-
ка за поправка, учениците четат своите съчинения, оп-
ределят различията между тях, с помощта на учителя 
откриват свои грешки в написаното и преписват своя 
текст правилно и четливо. Ако урокът за поправка не 
може да се реализира, при възможност добре е учени-
ците да редактират текста си самостоятелно като до-
машна работа.

4.3. За любителите на разказването  
и съчиняването
В края на помагалото е предложен допълнителен 

материал в помощ на обучението за създаване на текст. 
Той се използва по преценка на учителя. Част от него 
може да се включи в урочна дейност – например „Уст-
но съчинение по ключови думи“, чрез което се дава 
възможност да се разшири методическата работа по 
темата „Текст. Ключови думи в текст“ чрез съставя-
не на устно съчинение по ключови думи. Останалата 
част представлява цялостна разработка на теми, които 
допълват и разширяват учебната дейност на ученици-
те – темата „Подробен писмен преразказ“ осигурява 
допълнителна възможност за учениците да упражнят 
своите умения да преразказват писмено художествен 
текста, а темата „Съчинение за приятелството“ разши-
рява възможностите за развиване на уменията да се съ-
чинява текст по зададена тема в писмена форма. 

Методическите насоки в тези допълнителни теми 
следват структурата и хода на работата при съответ-
ните теми, които са описани в тази част от книгата за 
учителя. 
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5. ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В ТРЕТИ КЛАС

5.1. Общо представяне
Литературното обучение в трети клас се реализира 

в уроци по четене с литературно-естетически харак-
тер. С оглед на това основните цели, които се реали-
зират чрез тях, са свързани с развиване на уменията за 
четене на художествени текстове на български език; с 
усъвършенстване на уменията на третокласниците да 
осъществяват адекватно художествено възприемане 
на литературен текст; натрупване на читателски опит 
за целите на писмената комуникация; ориентация в чи-
тателския кръг, подходящ за възрастта; запознаване с 
творби на български класически и съвременни автори.

В читанката са включени кратки литературни тек-
стове с висока художествена стойност. Преобладава-
щата част от тях са на български поети и писатели. Раз-
бира се, има и произведения от световната литература 
за деца, за да могат децата да се приучат да четат тези 
автори и на български език.

Част от литературните творби са на тема „Родина“ 
(„Защо Врабчо не отиде в топлите страни“ – Радой 
Киров; „Високи сини планини“ – Младен Исаев; „В 
родината“ – Петя Дубарова; „Картина“ – Мая Дългъ-
чева; „Обич“ – Дора Габе; „Родина“ – Младен Исаев; 
„Хоби“ – Георги Константинов; „Ропотамо“ – Дора 
Габе).

Включени са и произведения, свързани с българ-
ските празници, обичаи и традиции („Коледарче“ – 
Димитър Спасов; „Коледна нощ“ – Мая Дългъчева; 
„Нова година“ – Асен Босев; „Новогодишна песен“ 
– Йордан Стубел; „Мартенички“ – Христина Илиева; 
„Трети март“ – Ангелина Жекова; „Цветница“ – Ран 
Босилек; „Лазарска песен“ – българска народна пе-
сен; „Великденче“ – Веса Паспалеева; „Великденските 
яйца“ – Виктор Самуилов; „Кирил и Методий“ – Нико-
ла Фурнаджиев).

Широко застъпени са и текстове от българския 
фолклор (народните приказки „Сливи за смет“, „Лъж-
ливото овчарче“, „Неволята“, „Мързеливата снаха“ и 
народната песен „Мома и слънце“).

Всички литературни текстове в читанката са крат-
ки, за да може лесно да се възприемат от ученици, кои-
то не владеят добре българския език. 

Тяхното възприемане може да се осъществи в рам-
ките на един учебен час. 

За организацията на урока учителят разполага с бо-
гат методически апарат, включен в читанката. Освен 
това всяка от темите е разработена и чрез допълнител-
ни задачи в тетрадката към читанката. Тяхното изпъл-
нение надхвърля ограниченията на един учебен час. 
Това е така, за да може всеки учител да има голям обем 
от ресурси, от който да избира. Той сам решава кои от 
предложените задачи да използва и в каква последо-
вателност да ги включи в урока си. Някои от тях той 
може да определи и като задачи за писмена самостоя-
телна работа вкъщи. 

Учителят има избор и по отношение на четивния 
материал. Той разполага с още 14 литературни тек-

ста със съответния методически апарат към тях. Те 
се съдържат в рубриката „За любителите на четене-
то“. По своя преценка учителят може да замени някои 
от текстовете в основната част на читанката с други 
литературни творби от допълнително предложените. 
Това му осигурява възможност да съобрази четивата 
с интересите на своите ученици. Останалите текстове 
от рубриката „За любителите на четенето“ е добре да 
се предложат на третокласниците за самостоятелно 
четене вкъщи.

Инвариантната структура на урока за худо-
жествено възприемане на текст се състои от следните 
основни компоненти:

– въведение към темата на художествената творба;
– първоначален прочит на текста;
– беседа за установяване на непосредственото раз-

биране;
– самостоятелен прочит на произведението;
– подборно четене с цел ученикът да търси отгово-

ри в текста на поставени от учителя въпроси;
– изпълнение на учебните задачи от читанката и от 

тетрадката към нея. 
Част от уроците включват и допълнителна методи-

ческа работа, свързана с въвеждането на определено 
литературно понятие, заложено в учебната програма 
по български език и литература за трети клас. Ето защо 
в следващата част на изложението са посочени идеи за 
реализацията на тези уроци.

5.2. Методически указания за уроците по 
четене с литературно-естетически характер
5.2.1. Уроци за литературни знания
Учебната програма за трети клас изисква чрез ли-

тературното обучение да се въведат литературните 
понятия „художествен текст“, „пословица“, „епитет“, 
„сравнение“, „повествование“ и „художествено опи-
сание“. Тяхното усвояване се осъществява на практи-
ческа основа в хода на обсъждането на конкретни ли-
тературни произведения. 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „художествен текст“

Очаквани резултати на равнище учебна прОграма:
• Ученикът осмисля условния характер на худо-
жествен текст;
• Ученикът открива логически акценти в художест-
вен текст.

Система на методическа работа
Терминът „художествен текст“ се въвежда още в 

началото на литературното обучение в трети клас при 
уроците за приказка и басня – „Гузен негонен бяга“ от 
Елин Пелин и „Сърната и лозата“ от Езоп, и за разказ 
и стихотворение – „Пеперуди“ от Дора Габе и „Кънки 
на колелца“ от Леда Милева.
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Текстовете за тези два урока са подбрани така, че 
да представят художествени произведения от различни 
литературни жанрове. 

Първият урок е за приказката на Елин Пелин и за 
баснята на Езоп. И двата текста са кратки, с лесен за 
възприемане сюжет и с много ясно изразено авторово 
послание. Ето защо методическата работа с всеки от 
тях следва установената структура:

1. Първоначален прочит от учителя или от добър 
четец в класа.

2. Самостоятелен прочит от учениците с цел да от-
крият непознати за тях думи, чието значение да бъде 
уточнено с подкрепата на учителя.

3. Кратка беседа за установяване на непосредстве-
ното възприемане на съответната творба с опора на 
предложените в читанката въпроси.

4. Подборно четене, при което учениците търсят в 
текста отговори на поставени от учителя въпроси.

5. Учебни задачи за задълбочаване на разбирането.
В методическата работа за художествено възприема-

не на приказката „Гузен негонен бяга“ може да се използ-
ват тестовете, предложени в читанката и в първата задача 
от тетрадката към читанката (страница 6). Те може да се 
изпълнят както самостоятелно, така и в съвместна дей-
ност с учителя. Обсъждайки заглавието на приказката, 
учениците следва да го свържат и с нейното съдържание 
– крадецът се чувства виновен и затова сам се издава. По-
добен е и отговорът на другия тестов въпрос – първия в 
първата задача (крадецът сам се издава).

При възможност, добре е учениците да изпълнят и 
втората задача в тетрадката към читанката (в клас или 

самостоятелно вкъщи). Чрез нея ще се провери дали 
те правилно се ориентират в героите и събитията в 
приказката. В своя текст те трябва да заменят думите: 
овцете → парите; улицата → площада; благодарят 
→ открият; лети → гори; погледнал към небето → 
хвърлил шапката си на земята. 

При обсъждането на баснята „Сърната и лозата“ 
разбирането може да се провери чрез втория тестов 
въпрос в първата задача от тетрадката към читанката 
(ловците уловили сърната, защото чули шумоленето на 
листата); чрез третата задача в тетрадката, която изис-
ква да се препише последното изречение от баснята; 
чрез четвъртата задача в тетрадката, като изберат за 
подходяща пословицата „Кой каквото прави, на себе 
си го прави“, тъй като сърната сама е виновна за свое-
то нещастие и за своята неблагодарност към лозето, 
което я прикрило със своите листа.

Вторият урок е за разказа на Дора Габе „Пеперу-
ди“ и за стихотворението на Леда Милева „Кънки на 
колелца“. 

Към беседата по текста „Пеперуди“ може да се до-
бави и задачата от тетрадката, в която се очаква учени-
ците да сравнят написаното с текста в читанката и да 
открият като излишно второто изречение „Пеперудите 
се хранят с нектар...“. 

При обсъждането на стихотворението „Кънки на 
колелца“ е препоръчително да се включат и двете зада-
чи от тетрадката. Едната от тях изисква да се допълнят 
пропуснати думи от стихотворението (не знам; смач-
кам). Другата подготвя третокласниците за ориентира-
не в литературното понятие „сравнение“, което пред-
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стои да се въведе чрез следващите уроци. Под формата 
на тест учениците откриват в стихотворението сравне-
нията „лети като ракета“ и „приземява се като космо-
навт“. 

С особена тежест е методическата работа за въвеж-
дане на понятието „художествен текст“. Учениците, 
изброявайки видовете текстове, които са били на вни-
манието им през тези два урока, стигат до обобщение-
то, че всички те са художествени текстове – те имат 
различни автори, всеки от тях измисля своя история и 
разказва по различен начин – като приказка, като бас-
ня, като разказ или като стихотворение. 

След като прочетат написаното в полето за зна-
ние, учениците е добре да решат двете тестови задачи 
в учебната тетрадка. Те следва да посочат, че и двете 
произведения (и „Пеперуди“, и „Кънки на колелца“) са 
художествени текстове и че в художествените текстове 
няма научни описания.

Затвърдяването на знанието за художествен текст 
се осъществява чрез всички следващи уроци в читанка-
та. Учителят не бива да пропуска възможност да назо-
вава изучаваното литературно произведение и с терми-
на „художествен текст“, за да привикнат и учениците с 
неговата употреба, както и да разширят знанието си за 
същността му чрез други представителни примери от 
детската литература. 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „пословица“

Очакван резултат на равнище учебна прОграма:
• Ученикът открива нравствени ценности в посло-
вици.

Система на методическа работа
Усвояването на това понятие е подготвено от нат-

рупания опит на учениците при четене на приказки и 
басни, в които често авторовото послание е изказано 
чрез пословица. 

В този смисъл третокласниците няма да се затруд-
нят да усвоят начални знания за пословицата и умения 
да я откриват в текст.

Въвеждането на термина се осъществява в урока за 
приказката на Елин Пелин „Сливи за смет“. 

Преди прочитането на текста е добре да се обсъдят 
думите в речника, за да може учениците да се ориен-
тират в тяхното значение. По преценка на учителя към 
тези думи може да се добавят и следните: мома – по-
раснало момиче, девойка; надпреварват – състезават; 
кърпа – квадратно парче плат; снаха – жена на син. 

Добре е първият прочит на текста да е от учителя, 
за да може в хода на четенето той да обясни и други 
думи, непознати за децата от класа.

При беседата учителят подпомага третокласниците 
да се ориентират по-добре в съдържанието на приказ-
ката чрез въпроси като: Кои са героите в приказката? 
(един мъж, една девойка и други жени); Какво искал 
човекът? (да намери добра жена за своя син); Каква 
трябва да е жената? (работлива); Как решил да я от-
крие? (като продава сливи); С какво му плащали же-

ните? (не с пари, а с боклук от къщите си); Доволни 
ли са жените? (да, защото в къщите им имало мно-
го боклук и така можели да си купят много сливи); 
Колко смет донесло момичето? (много малко); Защо? 
(защото къщата му била много чиста и в нея няма-
ло никакъв боклук); Откъде взело момичето смет? (от 
съседите си); Какво означава това? Какво е момиче-
то? (че то е много работливо и в дома му е винаги 
чисто); Как се наричат жените, които непрекъснато 
чистят вкъщи? (къщовници); Защо се зарадвал чове-
кът? (защото търсел точно такава жена за сина си); 
Доволен ли е той? (да, защото успял да намери ра-
ботлива девойка).

След беседата добре е да се изпълни първата задача 
от тетрадката (страница 10). Чрез нея учителят може 
да провери дали третокласниците са осъществили не-
обходимото разбиране на историята (човекът продава 
сливи, за да си намери снаха (жена на сина си); моми-
чето донесло малко смет, защото домът му е чист). 

От значение е не само ориентацията на децата в 
историята, но и осъзнаване качествата на героите. С 
тази цел е втората задача, в която от учениците трябва 
да свържат качествата със съответния герой – с девой-
ката или с човека. Учителят може да помогне на тре-
токласниците чрез насочващи въпроси, като: Обича 
ли девойката да се труди? (да); Как наричаме хората, 
които обичат да се трудят? (трудолюбиви); Тогава 
коя дума да свържем с нея? (трудолюбие); Хубава ли 
е девойката? Потърсете в текста (... дошло едно хуба-
во момиче...); Тогава коя от думите се отнася за нея? 
(хубост); Глупав ли е човекът, който продава сливи? 
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(не); А как се наричат хората, които постъпват умно и 
мъдро? (мъдри хора); Коя от думите се отнася за него? 
(мъдрост). 

С акцент върху характеристиките на героите е и 
четвъртата задача, в която третокласниците трябва да 
допълнят в написаното думи, които описват качества-
та на девойката (Такова работливо и чисто момиче... 
ще бъде най-добра къщовница/Такова трудолюбиво и 
спретнато момиче... ще бъде най-добра домакиня). 

Последната част от урока е отредена за обсъждане 
на термина „пословица“. Учениците четат написаното 
в полето за знание и избират пословица, която е под-
ходяща за приказката „Сливи за смет“ (Трудът краси 
човека). С тази цел е и третата задача, в която децата 
трябва да допишат две думи, като изберат от няколко 
предложени им (Трудът е здраве и живот). 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „епитет“

Очакван резултат на равнище учебна прОграма:
• Ученикът открива епитета като изразно средство 
в изучавано произведение.

Система на методическа работа
Като представителен пример за употреба на епите-

ти в литературно произведение е избрано стихотворе-
нието на Елин Пелин „Поточе“. 

При коментара върху заглавието на стихотворение-
то е добре да се изясни значението на думата поточе 
(малка река в планината). Това значение може да се из-

ясни и с помощта на илюстрацията към текста, която 
изобразява горско поточе. 

Препоръчително е тази литературна творба да се 
представи по въздействащ начин – чрез видео, чрез 
презентация или чрез изразителен прочит от учителя, 
за да може учениците да почувстват емоционалното 
въздействие на стихотворението. 

След първата им среща с този текст вниманието на 
третокласниците се насочва към изразните средства, 
които авторът е използвал, за да развълнува читатели-
те си. На първо място се откриват повторенията, тъй 
като по този начин се възстановяват знанията за този 
похват, усвоени във втори клас. За децата не е трудно 
да открият повторените изрази в началото и в края на 
първия куплет:

Поточе игриво, 
бъбриво, щастливо... 
то тича игриво, 
бъбриво, щастливо.
Откроява се и повтореното двустишие „Поточето 

бистро, / сребристо и чисто“ в началото и в края на 
втория куплет. 

Това е основа за беседа от типа: Как нарича авторът 
поточето? Прочетете всички прилагателни имена за 
него (игриво, бъбриво, щастливо, бистро, сребристо, 
чисто); Харесват ли ви тези думи?; Какво е показал 
чрез тях поетът? (че много харесва поточето); Тези 
думи се наричат „епитети“. Те се различават от прила-
гателните по това, че чрез тях се изразява отношение 
на говорещия. Например в кой от изразите е изказано 
отношението на автора: голяма ваканция или прекрас-
на ваканция; малко куче или мило куче; градинско 
цвете или красиво цвете?

Следващата стъпка е да се насочи вниманието на 
учениците към написаното в полето за знание. От зна-
чение е да се направи връзка с понятието „преносно 
значение на думите“, което се усвоява чрез уроците по 
български език на тема „Пряко и преносно значение на 
думите“. Разбира се, разграничаването е само на прак-
тическа основа чрез конкретни примери. Към посоче-
ните примери в читанката може да се добавят и други 
подобни, като: небесна дъга или вълшебна дъга; летен 
дъжд или палав дъжд; малка почивка или сладка по-
чивка; горещо лято или усмихнато лято и др.

Доколко учениците самостоятелно се справят с от-
криването на епитети в текст, се проверява чрез тес-
товите задачи в читанката (първите два отговора не 
са от стихотворението „Поточе“) и в тетрадката към 
читанката (Епитетите са думи, които правят речта 
по-образна). 

Дейности с епитети са предвидени и в третата и 
четвъртата задача от тетрадката по четене – в едната 
трябва да се попълнят пропуснатите епитети от сти-
хотворението „Поточе“, а в другата трябва да се нап-
рави разлика между пряко и преносно значение на 
предложени епитети (в преносно значение са епитети-
те „поточе игриво, бъбриво, щастливо“, защото чрез 
тях поточето е представено като живо). 

Уменията на третокласниците да откриват епите-
ти се развиват и чрез следващите уроци, в които се 

8. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 3. клас – Р. Танкова
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обсъждат литературни текстове, като: „Високи сини 
планини“ от Младен Исаев (златни равнини; при-
казки чудесни и др.); „В родината“ от Петя Дубарова 
(приказка чудна; златокрили пчели); „Когато вали“ от 
Леда Милева (весел звън; сребърни пътечки; приказни 
страни; бисерен палат; чудния просторен свят). За-
дача за епитети има в читанката и към стихотворението 
„Обич“ на Дора Габе. Тя изисква учениците да допъл-
нят пропуснатите епитети, употребени от поетесата 
(небе – дълбоко небе; дъжд – пресен дъжд; слънце – 
златно слънце; зорница – сребърна зорница). 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „сравнение“

Очакван резултат на равнище учебна прОграма:
• Ученикът открива сравнението в изучавано про-
изведение.

Система на методическа работа
Запознаването с термина е предвидено да се осъ-

ществи чрез методическата работа, свързана с две 
стихотворения с честа употреба на това литературно 
средство. Това са произведенията „Картина“ – Мая 
Дългъчева и „Облаче“ – Иван Мишев.

Подготовката за възприемане на стихотворението 
„Картина“ може да е чрез беседа по темата за родина-
та. Добре е децата да споделят коя държава считат за 
своя родина, да разкажат за родината на своите роди-
тели, да изразят своето отношение към България и да 
рецитират познати им стихотворения за нея. Особено 

важно е при беседата водещи да са въпросите: Какво е 
родина? (например: мястото, където съм роден, или 
държавата, в която живея, или там, където са мои-
те роднини, и т.н.); Защо обичаме родината си? (напри-
мер: защото в нея е моят дом; защото съм израснал в 
нея; защото в нея живее част от моето семейство; 
защото в нея имам много приятели; защото в нея 
се чувствам добре…); Какви са спомените от вашия 
първи дом? (например: игрите в двора; вечерите със 
семейството; детското легло; любимите ми играч-
ки; сладкишите на мама; приказките на баба и т.н.).

Насочването към стихотворението може да се осъ-
ществи чрез въпросите: Какво ще изобразите в своя 
рисунка за родината? (моя първи дом; моето семей-
ство на разходка или вечер у дома; игрите с моите 
приятели; моето първо училище и децата в него и 
т.н.); Какво е изобразено в детската рисунка от страни-
цата в читанката? (слънце, небе, планина, дървета); С 
какво това дете свързва своята родина? (с красотата 
на нейната природа); Според вас за какво ще се го-
вори в стихотворението „Картина“ (за родината и за 
това как да я нарисуваме в картинка). 

След първоначалния прочит на стихотворението е 
добре да се проведе беседа, чрез която да се помогне на 
третокласниците да осмислят произведението. Тя може 
да се съчетае и с подборно четене, при което учениците 
отговарят на въпросите на учителя с думи от текста. 
Например: Как отговаря детето, ако някой го попита 
какво е родина? Какво ще му даде? (узряла къпина); На 
какво ухае родината? (като дреха на мама); На как-
во прилича родината? (Като детска сълза е – мила, 
светла, голяма!); Какво казва детето за родината си 
и за своя баща? (Тя е „като стъпки на татко, който 
вечер се връща“); Какво мисли героят от стихотворе-
нието за своята родина и за своите баба и дядо? (Тя е 
„Като бабино сладко, като дядова къща“). Добре е 
тази беседа да се съчетае с тестовете в първата задача 
от тетрадката по четене (страница 17).

Следващата стъпка е учениците да препишат от 
текста всички изрази, които започват с думата като 
(като дреха на мама; като детска сълза; като 
стъпки на татко, като бабино сладко; като дядо-
ва къща). Препоръчително е тази задача да се изпъл-
ни самостоятелно от третокласниците, защото по този 
начин те откриват в текста сравненията. Тази дейност 
може да се съчетае с изпълнението на втората задача 
от тетрадката към читанката, като децата сравняват 
това, което са написали, с предложеното в тетрадката. 
Така за тях ще е по-лесно за открият кое е сгрешено в 
текста към втората задача (като цъфнало цвете, като 
майчина милувка).

Всичко това е основа за осъзнаване на определение-
то за изразното средство „сравнение“, предложено в по-
лето за ново знание. В това определение са посочени и 
други примери за сравнения. Добре е учениците да със-
тавят изречения с някои от тях, например: Този човек е 
хитър като лисица; Конят е бърз като стрела; Камъ-
чето блести като злато; Детето пее сякаш е славей. 

По подобие се осъществява методическата работа 
със стихотворението „Облаче“. Въпросите за разбира-
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не на съдържанието му може да са следните: Къде тича 
облачето? (по небето); Как авторът нарича облачето? 
Какво е то? (юначе); От какво се спъва то? (от вър-
ха на планината); Пострадало ли е то? (да, ударило 
си главата и си изгубило калпачето/шапката); Какво 
прави облачето след това? (скрива се на тайно място и 
започва да плаче); Какви са неговите сълзи? (капчици 
от дъжд).

Разбира се, в помощ на разбирането са и тестовите 
задачи в читанката и в тетрадката към читанката. Те са 
свързани както със съдържанието на стихотворението, 
така и с откриване на сравнението като използвано от 
автора изразно средства.

Последната част от урока отново се свързва с въ-
веденото литературно понятие. Тя се осъществява с 
опора на петата задача от тетрадката към читанката. 
Правилното свързване на изразите от двете колонки е 
подсказано чрез римите (последните срички във всеки 
израз) – златно зрънце → като слънце; нежно кокиче 
→ като момиче; бели зъбки → като гъбки. 

Методическата работа за развитие на уменията на 
третокласниците да откриват сравнението като изразно 
средство в художествен текст продължава и чрез след-
ващите уроци, предвидени в читанката.

От значение е учениците да не останат с впечатле-
ние, че сравнението се използва само в стихотворната 
реч. Ето защо при работата с текста „Зима“ на Петя 
Караколева третокласниците също могат да открият 
сравнението с помощта на въпроса „Как подскача зай-
чето из гората?“ (като бяла преспичка). Веднага щом го 
открият, те могат да препишат цялото изречение като 
изпълнение на третата задача в тетрадката към читан-
ката (страница 18). 

Своите знания за сравненията и епитетите треток-
ласниците задълбочават и чрез работата си със стихот-
ворението „Коледна нощ“ на Мая Дългъчева. 

При възможност, добре е този урок да се съчетае 
с коледните празници и с организирано тържество на 
класа или на училището. Въведението към темата на 
урока може да се осъществи и чрез презентация, която 
е за коледните традиции в България. Разбира се, може 
да се използват електронни ресурси от интернет. Пре-
поръчително е в тази част от методическата работа да 
звучат и коледни песни с цел да се създаде у ученици-
те подходяща емоционална нагласа за възприемане на 
стихотворението. 

Първият прочит на текста трябва да е от учителя, за 
да може чрез изразителен прочит да предаде настрое-
нието на художествената творба. Следва самостояте-
лен прочит от третокласниците със задача да открият 
в текста непознати за тях думи и да ги предложат за 
коментар. 

Беседата за проверка на разбирането може да се 
разгърне чрез въпроси от типа: Какво вижда детето 
през прозореца в коледната нощ? (всичко е побеляло, 
вали сняг); Кой рисува картинки по прозорците? (не-
мирните снежинки); На какво приличат къщурките? 
(на принцеси); За какво мечтаят те? (за зимен бал); 
Кой огрява коледната елха? (пъстрите звезди); Кой те 

прави радостен, ако е до теб в коледната нощ? (твой 
приятел, който те е хванал за ръка); Кого очакват 
децата през тази нощ? (Дядо Коледа); Защо му се рад-
ват? (защото идва с „препълнен с подаръци кош“); 
Как авторката нарича коледната нощ? (… нощта с чу-
десата – вълшебна и свята, е тихата коледна нощ!). 
Обсъждането на стихотворението може да се обвърже 
и с личните преживявания на децата чрез въпроси като: 
С кого празнувате в коледната нощ?; Имате ли елха?; 
Кой я украсява?; Какво има на нея?; Какво правите 
край елхата?; Какви ястия има на масата на Коледа?; 
Как се чувствате?; Получавате ли подаръци?; От кого? 
и т.н.

Добре е беседата да се съчетае с изпълнението на 
първите три задачи от тетрадката към читанката (стра-
ница 21). Първата задача е под формата на тест, в кой-
то правилните отговори на двата въпроса са изрази от 
стихотворението (В коледната нощ градът е „притих-
нал и бебешки бял“; Героят стопля ръката си „в ръка 
на приятел“). С опора на текста учениците изпълняват 
и втората задача. Учителят може да им помогне чрез 
въпроси като: Какво прави снежецът в стихотворение-
то? (милва градеца); Какво правят снежинките по про-
зорците? (рисуват картинки); Какво правят къщур-
ките? (мечтаят за зимния бал). По подобие действат 
учениците и при изпълнението на третата задача. Ако 
се затрудняват да преценят коя дума да добавят на мяс-
тото на пропуснатото, може да проследят в читанката 
съответната част от стихотворението.

Последната част от урока е редно да се обвърже 
с изразните средства, чрез които е постигнато въз-
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действието на авторовата реч. За целта се изпълняват 
двете задачи в читанката – първата е тестова задача, 
свързана с използваното сравнение в стихотворението, 
а втората задача е за устно или писмено допълване на 
пропуснатите епитети от стихотворението (прозорец 
заспал; немирни снежинки; снежни завеси; пъстри 
звезди; вълшебна и свята). С подобен характер е и 
четвъртата задача в тетрадката към читанката, в която 
децата следва да подчертаят само епитетите от стихот-
ворението, а именно: ясна, вълшебна, свята, тиха.

Препоръчително е учениците да препишат послед-
ния куплет от стихотворението чрез петата задача в 
тетрадката, като целта е да запомнят отделни думи и 
изрази от него или пък да го научат наизуст за реци-
тиране.

Примери за употреба на епитети и сравнения има и 
в „Новогодишна песен“ на Йордан Стубел. Добре 
е третокласниците да са направили свои сурвачки 
или да имат поне една в класната стая, за да може по-
добре да осмислят литературното произведение. Те 
могат да сравнят своята сурвачка с тази, която е оп-
исана в текста, като по този начин се съсредоточават 
върху думите алена, галена, весела, засмяна, жълта, 
пембена (светлочервен или розов цвят), тоест върху 
използваните епитети. Веднага след това те може да 
ги допълнят на правилните места в текста чрез изпъл-
нението на третата задача от тетрадката към читанка-
та (страница 22). 

С опора на текста учениците могат да дадат отговор и 
на въпросите: С какво е сравнена сурвачката? – с цвете; 
Кой е целият израз? – сякаш че си цвете; Коя дума ни 
подсказва, че това е сравнение? – сякаш; На кои други 
цветя прилича сурвачката? – на нацъфтяло лале; на бо-
жур (градинско цвете с едри цветове) и калина (горско 
дърво с бели цветове и със зърнести червени плодове). 
Не е задължително учителят да обяснява значението на 
думите божур и калина, достатъчно е децата да разбе-
рат, че това са растения с красиви цветове. Ако обаче 
учениците проявят интерес към тях, добре е учителят 
да им ги покаже чрез снимки. В случая е важно децата 
да се опитат да опишат наблюдаваната сурвачка с думи 
от песента. По този начин те използват в своето устно 
описание както епитети, така и сравнения. 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „повествование“

В литературното обучение за трети клас в учебната 
програма е предвидено да се усвоят начални представи 
за понятието „повествование“. 

Въвеждането на този термин е включено в методи-
ческата работа, свързана с българската народна при-
казка „Лъжливото овчарче“.

Насочването към проблематиката на приказката 
може да стане върху основата на собствения житей-
ски опит на учениците. За целта се провежда обсъж-
дане, при което третокласниците отговарят на въпроси 
като: Случвало ли се е да излъжете?; Кого излъгахте?; 
Защо?; Как?; Какво се случи?; Разкриха ли лъжата ви?; 

Как се чувствахте?; Според вас каква лъжа е измислил 
героят от приказката „Лъжливото овчарче“?...

След запознаването с приказката може да се предви-
ди самостоятелен прочит на текста по части с послед-
ващо обсъждане. Например: 

Прочетете какво се случва първия път (Веднъж… и 
си тръгнали); Какво означава думата овчарче? (мом-
че, което се грижи за овце); Защо момчето решило 
да излъже селяните? (защото му било скучно); Какво 
им казало? (че вълк откраднал овца); Какво правели 
селяните по това време? (работели); Как постъпили 
те? (бързо дошли на помощ); Какво попитали? (къде е 
вълкът); Какво отговорило овчарчето? (че се шегува); 
Ядосали ли са се селяните? (не се ядосали, засмели се 
и си тръгнали); Добри ли са те? (да, защото винаги са 
готови да помогнат).

Прочетете онази част от текста, в която се разказва 
какво се случило след няколко дни; Какво направило 
овчарчето след няколко дни? (отново се развикало за 
помощ); Дошли ли селяните този път? (да, селяните и 
този път дошли да помагат); Какво разбрали те? (че 
овчарчето отново ги лъже).

Прочетете последната част на приказката; Какво се 
случило след време? (дошъл вълк, нападнал стадото 
и откраднал една овца); Какво направило момчето? 
(отново се развикало за помощ); Защо селяните този 
път не дошли да помогнат? (защото помислили, че ов-
чарчето пак ги лъже). 

Ориентацията в смисъла на разказаната история се 
осъществява чрез четене на пословици по темата чрез 
задачата в читанката и чрез избор на подходяща посло-
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вица в тетрадката към читанката (Лъжецът и истина-
та да казва, не му вярват).

След подобно обсъждане за третокласниците не е 
трудно да определят, че в приказката са разказани три 
случки. Това им помага да разберат описанието на тер-
мина „повествование“ в полето за нови знания. 

За да затвърдят своите умения да отделят случките 
в повествователен текст, в читанката е включен кар-
тинен план, по който учениците да преразкажат трите 
случки в приказката. Към всяка от илюстрациите има и 
въпроси, чиито отговори оформят съответната част от 
преразказа. Например по всяка от илюстрациите може 
да се получи следният текст:

– по първата илюстрация: Овчарче пасяло стадо-
то си край гората. То извикало селяните за помощ, 
защото искало да се пошегува, че го е нападнал вълк;

– по втората илюстрация: Когато дошли при него 
селяните разбрали, че то ги е излъгало. Това се слу-
чило два пъти;

– по третата илюстрация: Последния път наисти-
на дошъл вълк и откраднал овца, но селяните помис-
лили, че овчарчето отново лъже, и не дошли да му 
помогнат. 

Наред със задачите за писмена работа в тетрадка-
та по четене (страница 26) на учениците може да се 
предложи да измислят продължение на историята в 
различни варианти (например: овчарчето се разсърди-
ло на селяните и започнало да ги обижда; момчето 
разбрало своята грешка и се извинило на селяните; 
момчето се ядосало и се отказало да бъде овчарче). 
Целта на тази речева задача е да се развиват уменията 
на третокласниците да създават устна свързана реч на 
български език.

Уменията на учениците да разпознават текст по-
вествование се усъвършенстват чрез следващите уро-
ци, като за целта в читанката са включени повество-
вателни литературни произведения, като „Гнездо в 
гнездо“ – Емилиян Станев; „Мартенички“ – Христина 
Илиева, „Трите пеперудки“ – народна приказка, и др. 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „художествено описание“

Очаквани резултати на равнище учебна прОгра-
ма:

• Ученикът разпознава художественото описание в 
литературното произведение;
• Ученикът открива описания на външен вид на ге-
рои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст;
• Ученикът разграничава художественото описа-
ние от повествованието в художествен текст.

Система на методическа работа
Въвеждането на това понятие е предвидено чрез 

разказа „На поляната“ от Феликс Залтен.
В предложения откъс от книгата се съдържа опи-

сание на пеперуда. Ето защо въвеждането към темата 
може да е чрез снимка на пеперуда, която учениците 
с помощта на учителя се опитват да опишат със свои 
думи. 

Например: С какви цветове е пеперудата? (бял, чер-
вен, син); Как наричаме пеперуда, която е с много цве-
тове? (пъстра, шарена, многоцветна); Кои от думите 
ще изберете, за да опишете външния вид на пеперудата 
– хубава, красива, прелестна, очарователна, пре-
красна или великолепна?; Какви са нейните крилца – 
тънки и нежни или дебели и груби?; Как лети тя – бър-
зо и леко или бавно и мързеливо? Ето как ние описахме 
пеперудата, а сега да видим как я описва авторът на 
разказа, който ще прочетем.

След първоначалния прочит на текста се провеж-
да беседа по неговото съдържание. В основата ѝ са 
въпроси като: Кои са литературните герои в разказа? 
(еленче и пеперудка); Кой от двамата се казва Бамби? 
(еленчето); Къде са се срещнали? (на поляната); На 
какво прилича пеперудата според Бамби? (на цвете, 
което се движи); Съгласни ли сте с него? (да); А защо 
пеперудата се обижда? Какво смята тя за себе си? Про-
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четете това изречение от текста (Ние пеперудите сме 
по-хубави от цветята); С какво чувство я наблюдава 
Бамби? Прочетете (Бамби я наблюдаваше с възторг); 
Какво означава тази дума? (че много я харесва, че ѝ се 
възхищава); Какво казва той за нея и за нейните крил-
ца? (Колко си красива! – каза той. – И колко прекрас-
ни са белите ти крилца); На какво приличат те, когато 
са разтворени? (на платноходка, тоест те са като плат-
на на лодка); Какво разбира Бамби за пеперудите? (че 
са по-хубави от цветята); Каква е разликата между 
тях? (че пеперудите могат да летят, а цветята рас-
тат на едно място); Защо се разделят героите? (за-
щото пеперудата отлита). 

След като учениците прочетат самостоятелно тек-
ста, препоръчително е да се подготвят и за „четене по 
роли“. За целта участниците в четенето се разпределят 
ролите – автор, еленче, пеперудка, и всеки от тях чете 
думите на своя герой. Логично продължение на тази 
дейност е театрализирането на творбата, при което две 
деца пресъздават по свой начин диалога между Бамби 
и пеперудката. 

Важна част от урока е и методическата работа за 
въвеждане на понятието „художествено описание“. С 
оглед на това на учениците може да се предложат след-
ните дейности:

– да подчертаят в текста думите, които описват 
външния вид на пеперудката, и да ги прочетат на глас;

– да прочетат думите в задачата към текста в читан-
ката и да съставят с тях кратки изречения (например: 
Пеперудата е красива. Тя е тясно тяло, с бели крилца 
и с нежни пипалца. Тя прилича на малка платноход-
ка. Пеперудата е по-хубава от цвете);

– да сравнят това описание със своето описание в 
началото на урока и да определят кое от двете е по-ху-
баво;

– да прочетат и да коментират написаното в полето 
за знание.

По преценка на учителя се изпълняват и някои от 
другите предложени дейности – четене на гатанката 
от читанката и част от задачите в тетрадката към чи-
танката (страница 37). Разбира се, някои от задачите в 
тетрадката може да бъдат предложени на учениците за 
самостоятелна работа вкъщи. 

Тъй като този текст е откъс от книгата „Бамби“ на 
Феликс Залтен, учителят би могъл да използва послед-
ната част от урока, за да препоръча на своите ученици 
да прочетат тази книга. 

Методическата работа за осъзнаване на термина 
„художествено описание“ продължава и в следващите 
уроци, свързани с литературните творби „Пързалка 
за облаче“ на Радой Киров, „Синьото краче“ на 
Константин Константинов и „Палавото скакалче“ 
на Кина Къдрева. В тях учениците с помощта на учи-
теля могат да открият художественото описание на дъ-
гата („красива и гладка, също като пързалка на дет-
ска площадка“); на гълъбчето („обикновено гълъбче, 
мокро от снега, полуживо, без сили дори да мръдне“ 
и „какъв хубавец стана: загладена черна главичка, 
зеленикава перушина на шията, с две червени ботуш-
ки – със син конец на едното краче“) и на скакалчето 

(„тъничко и лекичко, с дълги крачета – само за ска-
чане“; „обличаше си любимата зелена фланелка, обу-
ваше любимите си зелени чорапки, слагаше си проби-
тите от скачане сандалки“). 

5.2.2. Уроци за книгите
В читанката за трети клас са предвидени три урока 

с акцент върху работа с книгата. Те са свързани със 
следните книги: „Басни“ на Лафонтен; „Пипи Дългото 
чорапче“ и „Повести за Карлсон“ на Астрид Линдгрен. 

Разбира се, тези уроци може да се проведат като уро-
ци по четене с литературно-естетически характер, тъй 
като на вниманието на учениците са текстове, които са 
кратки откъси от тези книги. Основната цел на обуче-
нието по български език и литература обаче е свързана 
с формирането на така наречената функционална гра-
мотност, при което не е достатъчно ученикът да умее 
да чете и да бъде добър четец, а е важно той да се приу-
чи да използва четенето за постигането на свои лични и 
професионални цели. Ето защо литературното обучение 
на малките ученици следва да реализира прехода от „че-
тец“ към „читател“. Очакваният краен резултат е дете, 
което не само може да чете добре на български език, но 
и обича да чете български книги по свое желание и за 
собствено удоволствие. От тази гледна точка, не бива 
да се пропуска възможност да се насочват учениците от 
българските училища в чужбина към книги, които биха 
ги заинтригували и които те могат да прочетат. 

Като пример за организацията на методическата ра-
бота в урок за книга ще представим дейността, свър-
зана с „Повести за Карлсон“ на Астрид Линдгрен.
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Предложеният в читанката откъс е от повестта 
„Карлсон, който живее на покрива“. Добре е в класна-
та стая да има поне едно издание на тази книга, а при 
възможност на вниманието на учениците да са и след-
ващите две повести: „Карлсон от покрива отново лети“ 
и „Ето го пак Карлсон от покрива“. През последните 
години особено разпространена е книгата „Три по-
вести за Карлсон“, която съдържа и трите книги. Ако 
учителят не успее да осигури нито една от тези книги, 
добре е да подготви презентация, в която да са показа-
ни не само кориците на някои от изданията, но и да има 
кратки откъси от книгата. 

Въведението към темата на урока може да бъде об-
съждане, в което третокласниците да споделят какво 
знаят за Карлсон и Дребосъчето. Тези книги са ше-
дьоври на световната детска класика и твърде възмож-
но е някои от учениците да познават книгата, без зна-
чение на какъв език са я чели. В този случай учителят 
може да им обясни, че тя е преведена и на български 
език, и да им препоръча да я добавят в своята домашна 
библиотека. За третокласниците, които не са се зачита-
ли в книги за Карлсон, учителят може да им припомни 
откъса от книгата, включен в рубриката „За любители-
те на четенето“ в „Буквар и читанка за първи клас“ на 
страница 81. Целта е учениците да обърнат внимание 
на хитростта на Карлсон, който би искал за рождения 
ден на приятеля му да има не една торта с осем свещи, 
а осем торти с по една свещ.

Следващата стъпка е да се направи изложба от кни-
ги за Карлсон. Най-добре е тези книги да са донесени 
от учениците, независимо от езика, на който са написа-
ни. Ако учителят не може да разчита на това, добре е 
да е подготвил поне една от книгите за този герой. Той 
предлага на учениците си да разгледат илюстрациите 
на книгите, да ги сравнят и да коментират необичайно-
то във външния вид на Карлсон – малко човече, което 
има перки на гърба и може да лети. При необходимост, 
може да се използва и следното описание на героя от 
книгата на Астрид Линдгрен:

„Карлсон е малко, дебеличко, самоуверено човече. 
При това умее да лети. Всеки умее да лети със само-
лет и вертолет, но едничък Карлсон умее да лети са-
мичък. Достатъчно е да натисне копчето на корема 
си и тозчас едно малко чудновато моторче забръм-
чава на гърба му. Докато перката се завърти как-
то трябва, Карлсон стои една минута неподвижен. 
Но щом моторът заработи с пълна сила, Карлсон се 
издига, полетява с леко поклащане и си дава такъв 
важен и достолепен вид, сякаш е някой директор — 
разбира се, ако можете да си представите директор 
с перка на гърба“.

Учителят може да представи и авторката на тези 
книги, като използва нейни спомени от щастливото 
ѝ детство, които са описани в книгата „Астрид Лин-
дгрен“, написана от Сибел Шанфелд, преведена и на 
български език през 2008 година. Ето един от тези спо-
мени:

„Ние разполагахме с две неща, които направиха 
детството ни щастливо – сигурност и свобода. Чув-
ствахме се защитени при нашите родители, които 

толкова си помагаха и винаги имаха време за нас, 
когато се нуждаехме от тях, но през останалото 
време ни оставяха свободни и безгрижни да лудува-
ме. Разбира се, бяхме възпитани в дисциплина, но в 
игрите винаги бяхме невероятно свободни и никога 
не ни контролираха…“

От този текст учениците не само разбират, че Ас-
трид Линдгрен е била палаво дете, но и могат да се до-
сетят, че много от историите в нейните книги са случки 
от нейното детство.

Ако в класната стая децата разполагат с книгата 
„Карлсон, който живее на покрива“, добре е те да я 
разгледат и по илюстрациите сами да изберат кой от-
къс биха искали да им прочете учителят. 

Ако в урока няма нито книга, нито презентация за 
книгите на авторката, тогава методическата работа се 
провежда изцяло върху откъса, който е предложен в 
читанката, и съобразно със задачите от тетрадката към 
читанката на страница 48. При този случай в края на 
урока учителят следва да насочи вниманието на тре-
токласниците към илюстрацията на рафта с книги под 
текста в читанката и да им препоръча да ги намерят и 
да се зачетат в тях. 

Приобщаването на детето към книгата е дълъг и 
продължителен процес. Той изисква системна и целе-
насочена работа от страна на учителя. Резултатът оба-
че е впечатляващ – ученикът не само усъвършенства 
четивната си техника при възприемане на художестве-
ни текстове на български език, но и:

– обогатява своя речников запас, тъй като в хода на 
четенето усвоява нови думи, чието значение узнава от 
контекста на тяхната употреба в книгите;

– развива своето пресъздаващо въображение, което 
е фактор при оформяне и изразяване на собствени тези 
и идеи;

– напредва в употребата на думите и тяхното съгла-
суване в речта, тъй като запомня образци на грамати-
чески правилни словосъчетания; 

– усъвършенства използването на българския език, 
тъй като овладява готови синтактични конструкции, 
които се преобразуват в модели за самостоятелно със-
тавяне на изречения по правилата на българския сло-
воред;

– подобрява своята писмена реч, тъй като запомня 
непреднамерено думите с правописни особености като 
цялостен графичен образ и при писмена речева дей-
ност ги пише така, както ги е запомнил, без да се за-
мисля върху възможните места на правописна грешка.

Ето защо е важно под ръководството на учителя де-
цата от българските училища в чужбина да натрупват 
читателски опит и да се приучават на читателска са-
мостоятелност. В този план учителят не бива да про-
пуска възможност да стимулира техните читателски 
интереси не само в специално организирани уроци за 
книгата, но и във всеки урок за литературен текст. 

Ако някои от учениците нямат възможност за своя 
домашна библиотека с книги на български език, пред-
лага им се да прочетат литературните произведения, 
включени като допълнение към читанката в раздела 
„За любителите на четенето“. 
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