
УВОД 
 

 
      На вашето внимание предлагам няколко книжки 

създадени от моите ученици в часовете по български език и 

развитие на речта. 

      Как се роди идеята за създаването им? 

      В годините на преподавателската ми дейност установих, 

че учениците не приемаха с радост работата по създаване на 

текстове, не влагаха емоция при писането, а пишеха по-скоро 

следвайки шаблона в учебната тетрадка, пишеха текстове 

“по задължение”. 

      Ето защо реших да внеса разнообразие в дейностите при 

писане на текстове, да накарам учениците емоционално да 

съпреживяват по време на писането, да изпитат радост и 

наслада от продукта на творческата си дейност. 

       



Така се роди идеята за създаване на индивидуални работни 

листове за писане на текстове. 

В часовете по български език тетрадките за работа в клас и 

учебните тетрадки се превърнаха в чернови вариант за 

писане, а новосъздадените работни листове станаха 

белови вариант на написания текст.  

Текстовете създавахме в клас, проверявахме ги, а поправката 

учениците записваха на новия работен лист, който 

предварително изготвях, съобразявайки се с темата, в кух 

вариант. Учениците изписваха своите текстове, оцветяваха 

съответните илюстрации към тях и така работните листове 

се превръщаха в странички на някои от книжките им. Изпод 

малките ръчички лист по лист се появиха три книжки със 

заглавия: “Лицето на Есента”, “Снежна зима” и “Пролет 

иде”.  

 



“Лицето на Есента”, “Снежна зима” и “Пролет иде”.  

 

Prolet.exe
Zima.exe
Esen.exe


Стъпки при създаване на книжките 

1. Събиране на разнообразни текстове, съобразени с 

изучавания правописен и граматически материал и 

подчинени на заглавието на книжката. 

2. Подбор и изработване на илюстрации за 

съответната страница 

3. Изработване на работните листове в кух вариант. 

4. Написване на текстовете и оцветяване на 

илюстрациите 

5. Тематично подреждане и захващане на страниците, 

поставяне на корица и гръб на книжката. 



Текстове включени в книжките 
 

Преписи 
 

              Използвах текстовете за преписи, защото те помагат на 

учениците да пишат точно и вярно, да затвърдяват чрез тях 

граматическите знания и правописните правила. При преписа 

учениците виждат и запомнят:  

 -  основните знания за текста и отделянето на    

            частите му; 

 -  видовете изречения включени в текста; 

 -  начина на отделяне на обръщенията; 

 -  писане на съществителни собствени имена; 

 -  при препис на стихотворение научават как се отделят  

            стиховете и куплетите; 

 -  чрез диалози затвърдяват знанията за писане на пряка 
реч. 

     



     Текстовете за препис не се дават самоцелно. Предварително 

насочвам вниманието на учениците на основните знания, които са 

включени в текста. Например давам за препис диалог: 

 -  правим разбор на текста: кои са героите, как са отделени 

        думите им, какви изречения са използвани, как се подрежда     

        диалога, кой към кого се обръща, как се отделя обръщението  

        и т.н.; 

 -  учениците самостоятелно преписват текста. 

    Използвали сме два вида преписи: 

    1.  Прости преписи т.е. буквално преписване; 

    2.  Творчески преписи т.е. с включване на определени    

        граматически задачи: 

 -  да попълнят в даден текст пропуснатите звучни съгласни и да   

        го препишат; 

 -  да подредят в текст няколко изречения, да го озаглавят и  

        препишат; 

 -  да редактират деформиран текст и да го препишат вярно. 

 

 



Съчинения на учениците 

На една част от страничките поместихме съчинения съставени в 

часовете по развитие на речта, като включихме всички видове 

изучавани в началното училище: по опорни думи, по картина, по 

преживявания. 

     Особен интерес за учениците представляваха съчиненията с 

творчески характер. Една такава задача например бе да превърнат 

текст от един  жанр в текст от друг. Стихотворение  превръщахме в 

приказка или разказ, като си “открадвахме” идеята от стихотворението, 

създавахме свой собствен текст приказка.  Така на бял свят се появи 

текста “Живите листенца”.  

      



 

Диктовки 

 

          В книжките включихме разнообразни в жанрово 

отношение текстове: разкази, гатанки, стихотворения. Чрез 

диктовките се развива вниманието, учениците се 

съсредоточават и усъвършенстват уменията си да прилагат 

на практика научените в часовете правописни правила. Така 

развиват усета си за правилно писане.   



     С лекота учениците се справиха и с друг тип съчинение, при който 

им се предлагаше стихотворение, което те трябваше да завършат, но 

превръщайки го в приказка т.е. чрез добавяне на собствена 

измислица към вече създаден текст – досъчиняване. По този начин 

популярното стихотворение “Карнавал в гората” се превърна в 

приказка с герои Златушко и Треперушко. Децата доразвиват 

авторовия замисъл и създават свой собствен текст.  

 

ОПИСАНИЕ, РАЗСЪЖДЕНИЕ 
 

В час по развитие на речта изпробвахме един не толкова познат 

метод за обучение – методът на фотографирането. Учениците четат 

текст и преценяват могат ли да снимат неговото съдържание и колко 

кадъра ще се получат. Ако към текста могат да се направят няколко 

кадъра, то значи, че той е повествование. Ако кадърът е един, то 

текстът е описание. Ако текстът не може да се заснеме, значи е 

разсъждение. Така създадохме няколко текста описание и един текст 

разсъждение.  



Съчиняване на вълшебни приказки 
 

      За да създадем текст на вълшебна приказка използвахме един  

интересен похват “съчиняване чрез одушевяване” на предмети. Две 

жълъдчета от есенната гора се превърнаха в приказни герои от текста 

“Приказка за двете жълъдчета”.  

 

Текстове създадени от наученото по човек и 
общество и човек и природа 

 

       Знанията по тези учебни предмети използвахме, за да създадем 

текстове за народните празници и обичаи (1 март, сурваки, бъдни 

вечер, кукери) и да разкажем как животните се подготвят за зимата.  

 



Преразказване 
 

      За да се развива умението на учениците за словотворчество в 

книжката включихме и текстове за преразказване на разказ, приказка, 

библейска история с изискването максимално да се приближат до 

оригиналния текст. Преразказахме текстовете “Цъфтидренче”, “Цъфнала 

вишня”, “Юнак Минзухарко” и  “Златокоска”.  

 

Писмо 
  

За да бъде още по-предизвикателна и любопитна още в самото начало 

всяка една от книжките  започвахме с писане на писмо от името на герой – 

писма от Пролетта, Есента, Снежинката зове. По този начин провокираме 

бъдещите си читатели и се учим как се пише писмо.  



Популярни детски песни 

      На част от страничките припомняме текстовете на любими детски 

песни, които всички читатели знаят от най-ранни детски години. 

Текстове създадени по повод на 

инициативи в училище 

1. Текстове за драматизиране посветени на народни празници и 

обичаи – “Бабомартенска приказка”, “Сурваки”, “Коледуване”, “Бъдни 

вечер”. На училищни тържества представихме тези произведения. 

2. Текстове свързани с темата за толерантност и добри 

взаимоотношения. Съвсем по детски герои на нашите произведения 

станаха животните от гората, които дават пример на децата как да си 

помагат.  



Изводи 

1. Предложените работни листове разнообразиха дейността на 

учениците в часовете и внесоха емоция в работата им. 

2. Видът на готовия продукт – книжка подейства мотивиращо на децата, 

които с гордост предлагаха книжките си за прочит на свои съученици 

и близки. 

3. Желанието и радостта, които показваха децата при работата си, ми 

дават основание да твърдя, че усилията, които положихме оправдаха 

очакванията ни. 

4. Написването на книжките допринесе за оформянето на учениците 

като добри читатели. 



Благодаря за вниманието! 
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