
РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗАЕДНО 

В УЧИЛИЩНИ ПРАКТИКИ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО 



 Да върнем родителитe отново в училището 

 Да ги ангажираме в дейностите за насърчаване на 

четенето  

 Личният пример – важен фактор за поддържане интереса 

към четенето в семейството 

 Съвместното участие на родители и деца в различните 

мероприятия допринася за подобряване на общуването по 

различни теми 

 Ролята на родителите в избора на децата между четене на 

книга и игра на компютъра 

 Включване на родители и близки в училищната 

инициатива “Да прочетем   100 000 страници” 

 

 

 



БАБО, ПРИКАЗЧИЦА РАЗКАЖИ НИ - 

поучителни приказки прочетени от 

бабите ни за нас: 

o Защо не убиват старите  хора 

o Дядо и внуче 

o Изводи - за ценността на възрастните  

хора и уважението към тях 

o Връчване на грамота “Най-добрата 

баба” 

СЛАДКОДУМНИЯТ МИ ДЯДО  – един 

дядо ни представи книга от своето 

детство: 

o Тимур и неговата команда- 

o Изводи – участие на учениците в 

училищния клуб по добротворчество 

o Връчване на грамота “Най-

сладкодумният дядо” 

 



ТАТКО, КНИЖКА ПРЕДЛОЖИ НИ – 
татковци ни рекламираха  детски съвременни 
книжки: 

 Животът ми като геймър – историите на 
Дерек 

 Торта на патерици   

 Връчване на грамота “Най-грижовния 
татко” 

МАМО, НАБЛИЖАВАТ Коледа и Нова година 
– майките ни поведоха със стихове, песни и 
притчи към предстоящите празници: 

 Как се празнува “Бъдни вечер“ 

 Коледна песен изпълнена от майка 

 Връчване на грамота “Най-всеотдайната 
майка” 

 

ЗАЕДНО С КАКА – повторихме  „Молитва” 
на Иван Вазов и се помолихме за 
благоденствието на нашите семейства: 

 



УЧЕНИЦИТЕ прочетоха 
странички от книгата “Снежна 
зима”,  която сами сътвориха в 
предходните месеци  

 Връчване на  подарък 
книгоразделител за всяко дете 

 

 

 

КНИЖЕН БАЗАР: 

 Книги от различни жанрове 

 Учениците си избраха и 
закупиха по една книжка 

 

 

 

 

С МАМА И ТАТКО  С КНИГА В 
РЪКА В ЛЕГЛОТО 

 

 



Защо чета? 
А) за да опозная света 
Б) за да разбера за различните взаимоотношения 
В) за да не скучая, когато съм сам 
Г) за да впечатля съучениците си, че много чета 
Д) казаха ми, че е хубава и исках да разбера вярно ли е това 
Кое те води при избора на книга? 
А) дебелината Б) илюстрациите      В) характера на текстовете 
Г) шрифта Д) корицата          Е) името на автора 
             Ж) заглавието 
Какво чета? 
А) приказки Б) стихотворения В) списания 
Г) енциклопедии Д) речници Е) романи 
Ж) басни 
Как показваш, че цениш книгите?  
А) чета и препрочитам книгите 
Б) подвързвам ги 
В) не прегъвам и не драскам 
Г) говоря за тях и споделям с други хора 
Д) препоръчвам ги на съучениците си 
Е) заспивам с книга в ръка 
Ж) на шкафчето си винаги имам книга, която чета 
З) имам много богата библиотека с книги 
И) купувам книги, когато имам възможност и ги чета 
 

 

 

 



 Да чета колкото искам 

 Сам да избирам книги, които ще 
чета 

 Да мечтая, докато чета 

 Да плача, да се смея, да се радвам и 
тъжа 

 Да не чета въобще 

 Да не чета цял ден 

 Да развихря въображението си 

 Да пазя книгите 

 Да предлагам книги на околните 

 Да препрочитам 

 Да правя илюстрации по книгите 

 Да оставя книгата, когато поискам 



 Да се засвидетелства уважението 

към облика на книгите 

 Съживяването на стари книги 

 Втори живот за книгите 

 Творчество 

 Въображение 

 Естетически усет 

 Представяне на обновените 

книги 

 Желание за повторно прочитане 

 Обещание на родителите и те да 

препрочетат възродените книги 

 Ръчно изработени подвързии за 

книги от баба на ученик 

 На чаша топъл чай  

  



 Моля, те мило дете, искам да 
бъда като теб чиста и хубава, 
затова не ме пипай с мръсни 
ръце 

 Когато ме четеш не прегъвай 
страниците ми, а поставяй за 
това книгоразделителя си 

 Препоръчай ме и на други деца 

 Пази ме както пазиш очите си, 
защото без книги би живяло в 
мрак 

 Не драскай по моите страници, 
боли ме 

 Прочети ме, за да те науча на 
много неща, аз съм твоят 
прозорец към света 



 Стимулиране на читателската 

активност 

 

 Съвместяване на полезното с 

приятното 

 

 Децата застават пред дървото, 

четат и обсъждат 

 

 Въодушевление  

 

 Стимул за по-трудно четящите 

деца 

 

 



Попълване на “Листенца” 



Попълване на “Снежинки” 



Попълване на “Цветчета”  



 «Дневникът на един Дръндьо» 

 “Малкият Никола” 

 Книги от поредицата «Опознай света»   

 «Историите на Дерек» 

 Книги за момичешки вьлнения 

  «Модно училище» 

  «Виолета» 

  «Момиче от Зодиака – рецепта за съпротива» 

  «Дневникът на Загубенячката» 

 Книги с криминални загадки и агенти 

  «Търсачи на съкровища» 

  «Клетвата на самурая» 

  «Страхотните пет» 

Извод: Предпочитание на книги близки до съвременния им 

живот и свързани с житейски семейни взаимоотношения. 

 

 

 



Онлайн четене на книги: 

https://chitanka.info 

http://biserche.com/category/inovatori-2016/ 
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 Писането и четенето на собствени текстове, като нов 

начин за стимулиране на детското четене 

 Видът на готовия продукт действа мотивиращо на децата 

 Радост и наслада от своята творческата дейност 

 Изработени са две книжки:                                          

“Заигравките на Есента” и “Снежна зима” 

 



 Публикации в сайта “Ние 
четем” 

 http://nie4etem.blogspot.bg/p/b
log-page_11.html 

 Вестник “Марица” от 
11.02.2016 г. – 
Третокласници написаха 
Харта на добрия читател 

 http://www.marica.bgnews537
195.html 

 Вестник “Марица” от 
22.02.2016 г. – Хитрини: 
Вместо родителска среща – 
работилница за книги 

 http://www.marica.bg/ -
news541872.html 

 





Благодаря ви  

за вниманието! 
 

 

Изготвил презентацията 

Старши учител Минка Кирова 

СОУ “Св. Софроний Врачански” 

mkirova64@abv.bg 


