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„КОГАТО УЧЕНИЦИТЕ ОБИЧАТ ДА УЧАТ  И  УЧИТЕЛИТЕ ОБИЧАТ 

ДА ПРЕПОДАВАТ“

ПОМОГНИ МИ ДА ПРОЧЕТА

АЗ
ОБИЧАМ
ДА ЧЕТА





БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Река от думи“-дидактична игра

Учебен предмет: Четене

Клас: втори

Времетраене: 2 учебни часа

Цели: 

 Обогатяване на речниковия запас на 
учениците

 Изразително четене

 Стимулиране емоционалната 
интелигентност на учениците

 Асоциативно мислене

Задача:
 От разбъркани думи/от изучен текст/ 

да образуват изречения;
 Да поставят необходимите 

препинателни знаци;
 Да съотнесат думите към героя
 Да драматизират диалога
 Да нарисуват момент от 

произведението



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Синквейн в пет стъпки
1 строфа -задаване на тема в една дума 
/съществително име – 1 дума
2 строфа – описва се темата в 2 думи 
/прилагателни имена /
3 строфа – описват се действия свързани с 
темата /глаголи или деепричастия/ 3 думи
4 строфа – фраза до 4 думи, които показват 
отношение към темата
5 строфа - синоним на основната дума на 
темата, показваща лично отношение

ПРИМЕРИ:
МАМА

ДОБРА, МИЛА.
ОБИЧА, ГРИЖИ СЕ , ВЪЛНУВА СЕ.

НАЙ-СКЪПИЯТ НИ ЧОВЕК.
ЛЮБИМА

ГОРА
ЗЕЛЕНА, ПРОХЛАДНА.

ПРЕЧИСТВА, ЛЕКУВА,РАЗХЛАЖДА.
БЕЛИТЕ ДРОБОВЕТЕ НА ПЛАНЕТАТА

БОГАТСТВО

ЛИСИЦА
ХИТРА, ЛУКАВА

ПРЕСТРУВА СЕ, МАМИ, КРАДЕ
ИЗМЪКВА СЕ С ЛЪЖА ОТ СИТУАЦИЯ

ХИТРУША

ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: Създай Синквейн

Учебен предмет: Четене

Клас: втори

Времетраене: 2 учебни часа

Цели: 

 Обогатяване на речниковия 

запас на учениците

 Стимулиране емоционалната 

интелигентност на учениците

 Асоциативно мислене

 Пренос на знания от БЕ

Задача: 
По зададена от учителя тема , 
учениците изграждат по 
предварително уговорена 
схема за подреждане и  брой 
думи.

Всеки ученик е творец;
Желание за изява, 
преодолявайки притесненията;
Асоциациите които правят 
учениците по-късно се 
използват при създаване на 
гатанки и стихчета /лично 
творчество/

Плюсове на практиката



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име : „Всички знания за езика в едно 

изречение“

Предмет: Български език

Клас : трети 

Времетраене: 2 учебни часа

Цели:

 Обобщаване на всички знания за 

езика получени до момента

Плюсове на практиката
 Изключително висока 

концентрация по време на работа

 Вариативност на задачите

 Стимулира желанието за изява

 Всеки ученик затвърждава знанията 

си за езика и частите на речта;

 Стимулира асоциативното мислене

Задачи:

 Знания за видове текст

 Видове изречение

 Части на речта

 Звуковете в езика

 Близкозначни думи

 Думи с противоположно значение

 Сричкоделение и сричкопренасяне

 ударение

„ КРАСИВАТА СНЕЖАНКА И  РАБОТЛИВИТЕ 

ДЖУДЖЕТА ЖИВЕЕЛИ СПОКОЙНО В 

МАЛКА ГОРСКА КЪЩИЧКА, ДОКАТО ЕДИН 

ДЕН НЕ СЕ ПОЯВИЛА ЗЛАТА ЦАРИЦА -

МАГЬОСНИЦА, КОЯТО И ПОДАЛА 

ИЗКУСИТЕЛНА ЧЕРВЕНА ЯБЪЛКА.“



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име  „:Работа по схема“

Предмет: Български език

Клас : четвърти

Времетраене: 2 учебни 

часа

Цели: 

затвърждаване знанията за 

езика

Плюсове на практиката

 стимулиране на 

абстрактното мислене

 творчески процес

 състезателен характер 

на иновацията

Задачи:

 да съставят 

словосъчетания по 

предварително зададена 

схема;

 да съставят изречения по 

предварително зададена  

схема;

 да запишат изречение и да 

подредят схема по него

СИМВОЛИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

ГЛАГОЛ

ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ

МЕСТОИМЕНИЕ

ПРЕДЛОГ

СЪЮЗ



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Като актьорите“ – Хитър 

Петър

Предмет: Извънкласно четене

Клас : четвърти

Времетраене: 2 учебни часа

Цели: 

Стимулиране на артистичните 

възможности на учениците

Плюсове на практиката

 всеки ученик - актьор

 творчески процес

 междупредметни връзки, 

свързани с различни умения на 

учениците

 Стимулиране на креативността

Задачи:

Драматизация

Куклен театър

Техниката „Камишибай“



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „ Лапбук“

Предмет: Четене

Клас : четвърти

Времетраене: 2 учебни часа

Цели:

Обогатяване на знанията за 

Васил Левски

Плюсове на практиката

 Изследователска работа;

 Развиване на естетически вкус

 Многообхватно съпреживяване 

на делото и личността на 

Апостола

 Задачи:

 Да издирят и запишат мисли на 

Левски

 Да подберат картини на 

български художници за Левски

 Да издирят произведения за 

Левски, различни от вече 

изучените

 Да подготвят необходимите 

материали за изработване на

 лапбука

 Виртуална разходка из къща-

музей Васил Левски

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „ Лапбук“

Предмет: Четене

Клас : четвърти

Времетраене: 2 учебни часа

Цели:

Обогатяване на знанията за 

Васил Левски

Плюсове на практиката

 Изследователска работа;

 Развиване на естетически вкус

 Многообхватно съпреживяване 

на делото и личността на 

Апостола

 Задачи:

 Да издирят и запишат мисли на 

Левски

 Да подберат картини на 

български художници за Левски

 Да издирят произведения за 

Левски, различни от вече 

изучените

 Да подготвят необходимите 

материали за изработване на

 лапбука

 Виртуална разходка из къща-

музей Васил Левски

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Л Е В С К И З А В И Н А Г И
П О Д В И Г О С Т А В А, 
Н И Е С Е С П И Р А М Е , 

Т О Й П Р О Д Ъ Л Ж А В А…



ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Картографи“ 

Учебен предмет: Човекът и 

обществото

Клас: четвърти

Времетраене: 2 учебни часа

Цели: 

Затвърждаване на знанията за 

природни форми в Р България

Задача: 
 Да изработят карта на България 

от пластилин върху 
предварително очертан шаблон

 Да спазят цветовете за 
географските форми / син –
водни басейни…/

 Да поставят надписи с имената 
на природните форми, а на 
планините – най-високият им 
връх

 Изработване картата на 
България от различни 
материали

Плюсове на иновацията
 пространствена ориентация;
 затвърждаване на знанията за 

изпъкнали и вдлъбнати форми 
на релефа, условни знаци на 
картата



ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име : „Влез в висшите държавни 

институции“

Предмет : Човекът и обществото

Клас : четвърти

Времетраене: 2 учебни часа

Цели: 

Запознаване с сградите и 

институциите на държавна власт

Запознаване със символите и 

атрибутите свързани с институциите 

и техните функции

Задачи:

 Да издирят любопитна информация 

за сградите на парламентите на 

други държави в Европа

 Да осъзнаят йерархията на 

държавните институции и 

основните им дейности;

 Да разпознават демократично 

избраните президенти на България

Плюсове на практиката

 Осъзнаване на функциите на 

отделните институции;

 Креативност при поднасяне на 

информацията

 Изготвяне на индивидуални 

проекти по темата





ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Ще изяде ли мишката 

книжката“

Учебен предмет: Четене

Клас: първи -четвърти

Цели: 

Изграждане любов към книгата 

и четенето;

създаване на читателски 

навици;

Плюсове на иновацията

В продължение на дълъг 

период от време децата  са в 

контакт с книгите под различна 

форма;

Изграждат навици за опазване 

на книгата;

Имат знания за пътя на книгата 

от замисъла и до попадането и 

в ръцете на читател



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Ще изяде ли мишката 

книжката“

Учебен предмет: Четене

Клас: първи-четвърти

Цели: 

Изграждане любов към 

книгата и четенето;

създаване на читателски 

навици;

Плюсове на иновацията

В продължение на дълъг 

период от време децата  са в 

контакт с книгите под 

различна форма;

Изграждат навици за 

опазване на книгата;

Имат знания за пътя на 

книгата от замисъла и до 

попадането и в ръцете на 

читател



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Ще изяде ли мишката 

книжката“

Учебен предмет: Четене

Клас: първи-четвърти

Цели: 

Изграждане любов към 

книгата и четенето;

създаване на читателски 

навици;

Плюсове на иновацията

В продължение на дълъг 

период от време децата  са в 

контакт с книгите под 

различна форма;

Изграждат навици за 

опазване на книгата;

Имат знания за пътя на 

книгата от замисъла и до 

попадането и в ръцете на 

читател



ВИЗИТКА НА ИНОВАЦИЯТА

Име: „Ще изяде ли мишката 

книжката“

Учебен предмет: Четене

Клас: първи-четвърти

Цели: 

Изграждане любов към 

книгата и четенето;

създаване на читателски 

навици;

Плюсове на иновацията

В продължение на дълъг 

период от време децата  са в 

контакт с книгите под 

различна форма;

Изграждат навици за 

опазване на книгата;

Имат знания за пътя на 

книгата от замисъла и до 

попадането и в ръцете на 

читател









„За развитието на човешката душевност основно 

значение имат радостта, осъзнаването на собствените 

възможности, оценката и любовта на околните, 

чувството за полезност и значимост на една личност за 

другите.“ 

Мария  Монтесори

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


