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На сенашгия еатп на равтизие на 

линвсигтитака и медотитака на 

очунебието по бъркалсги език са 

рабратозени най-дорбе продеруците за 

диоснагцитинаре на олванедите занния 

за номтире на кжинонвия еизк и 

сръзватине с тях унемия.  
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И ТАКА, КОЛКО БЪРЗО ТРЯБВА ДА 

ЧЕТАТ УЧЕНИЦИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ 

КЛАСОВЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП? 
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 В ,,Методика на обучението по български 

език и литература в началните класове" (2, 359) 

може да се прочете следното: „Приема се, че 

оптималната скорост на четена в началните 

класове е темпът на разговорната реч (С. П. 

Редозубов. М. Баев, според който той е средно 120-

160 думи в минута).  

 Научно установените норми за бързината на 

четене по класове са като следва: I клас - 36 думи в 

минута: II клас 54; III клас - 76: IV клас - 95 думи в 

минута“  
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 Поставих си задача да проверя с каква 

бързина четат учениците, имайки предвид 

цитираните по-горе норми. (Бих ги нарекъл 

примерни изисквания.)  
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 Текстовете, които приготвих: 

 

• 1 клас – 25 думи – 100 знака; 

• 2 клас – 50 думи – 200 знака; 

• 3 клас – 75 думи – 300 знака; 

• 4 клас – 88 думи – 400 знака. 
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 Обхват на изследването: 

 

1995 – 2091 проверки на ученици от 1 до 4 

клас; 

2015 – 743 проверки на ученици от 1 до 4 

клас; 
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 Резултати: 
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 Текст за 1 клас: 

 

 Зайо си има гъсто, топло кожухче. Цяла 

зима бяга из гората. Къщичка си няма. През 

деня спи, а нощем си търси храна. 
(25 думи, 101 знака) 
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 Резултати: 
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 Текст за 2 клас: 

 

 Един беден човек отишъл за риба. 

 Цял ден се мъчил и нищо не уловил. 

Много пъти хвърлял мрежата в реката, но все 

празна я извъждал. Най-сетне, съсипан от 

мъка, решил да се върне вкъщи. Тъкмо 

мислел това, ето че минал един пътник. Той 

се приближил до него и му рекъл: 
(49 думи, 213 знака) 
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 Резултати: 

3 клас 
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 Текст за 3 клас: 

 

 Един цар поръчал да му направят нови 

дворци. Построили ги много хубави: за чудо и 

приказ. Никъде в света нямало като тях. 

Всички се радвали да ги гледат. Но един 

момък се въртял и по цели часове обикалял, 

това поглидне, онова пипне, мери с крачки. 

Стражите го забелязали и отишли та казали 

на царя. Той наредил да му го доведат. Довели 

го и царят го попитал защо идва всеки ден да 

гледа дворците. 
(73 думи, 315 знака) 
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 Текст за 4 клас: 

 
 Този път всички тичахме колкото ни стигат 

силите. Забравих, че съм тежък и с прошарена коса. 

Годините сякаш бяха изчезнали и аз станах отново 

босоного хлапе като Вълчо. Дано намерим Аглика. 

Дано не се е случило нищо лошо с нея. И както 

тичахме изведнъж видяхме житата. Те бяха леко 

полигнали и се поклащаха тежко от моренина. 

Някаква къщичка само с една стена и с червен покрив 

се мярна пред очите ни. Пред къщичката гореше 

огън. Една жена шеташе край огъня и от време 

навреме поглеждаше към житата. 
(88 думи, 406 знака) 
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Няколко упражнения за подобряване на 

бързината на четене 



ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА 

Томи пропълзя под задната врата, 

пресече кухнята, покатери се по вратата 

на кухненския шкаф, стигна до 

ключалката, скочи през нея и се озова 

вътре в шкафа. Огледа се и видя голяма 

купа със захар. 
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ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА 

 Томи реши да си върви и понечи да се мушне 

обратно през ключалката на кухненския шкаф. 

Да, но беше така надебеляла от захарта,  така че 

ключалката се оказа тясна.  
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ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА 

Томи пак не мжоа да мние перз ключалката. 

Озака се, че е прекалено делеба. Ткаа че зачака 

отвоно, като правеше упражненията с гомяло 

постоянство, дотако отслабна достатъчно. 

Тогава пое към кщъи.  
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ПРОЧЕТЕТЕ ТЕКСТА 

 

 

 Мравката не спираше да яде, ставаше все по-дебела и по-

дебела, докато се натъпка така, че наистина не можеше да 

погълне повече и трошица. Тогава реши да си върви и понечи 

да се мушне обратно през ключалката на кухненския шкаф. 

Да, но беше така надебеляла от захарта, че ключалката се 

оказа тясна.  
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 Мравката не спираше да яде, ставаше все по-дебела и по-
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Бързината на четене и решаването на текстови задачи 
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Група  

№ 

Брой точки 

от-до 

Най-ниска 

бързина 

на четене 

брой зн./мин 

Най-висока 

бързина 

на четене 

брой зн./мин 

1 23-36  153  210  

2 37-50 163 305 

3 51-64 220 412 

4 65-78 285 562 

Бързината на четене и решаването на текстови задачи 

Приложениие 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.docx
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Бързината на четене и решаването на текстови задачи 

ИМАЛА ПЕТ       .   ДАЛА                  . 

ИМАЛ                              ДАЛ 3. 

ДАЛИ МУ 3 

ДАЛИ Й 

Илюстриране на несъществена информация 
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Бързината на четене и решаването на текстови задачи 

Имал 2 и 5. Колко има? 

Изпускане на несъществена информация 

Росен имал банкнота от 2 лева и банкнота от 5 лева. 

Колко лева има Росен?  

Трябва 10, написал 7. Колко остават още да напише?  

Васил трябва да напише 10 думи. Вече е написал 7. 

Колко още думи остават да напише? 
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Бързината на четене и решаването на текстови задачи 

Изпускане на съществена информация 

Иван имал 7 тетрадки. … 2 тетрадки. Колко станали? 

купил, получил … 

Иван имал 7 тетрадки. Изписал …. Колко …?  

Иван имал 7 тетрадки. … 3. Колко …?  
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Бързината на четене и решаването на текстови задачи 

Група  

№ 

Брой точки  

от - до 

Най-ниска 

бързина на 

четене брой 

зн./мин 

Най-висока 

бързина на 

четене брой 

зн./мин 

1 41-50 190 190 

2 51-59 - - 

3 60-69 153 403 

4 69-78 163 562 

Приложениие 2 
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Време за въпроси 
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6 0 0 0 : 9 8 5 7 6 5 4 3 1 2 4 3 2 1 0 
Мравката не спираше да яде, ставаше все по-дебела и по-

дебела, докато се натъпка така, че наистина не можеше да 

погълне повече и трошица. Тогава реши да си върви и понечи 

да се мушне обратно през ключалката на кухненския шкаф. 

Да, но беше така надебеляла от захарта, че ключалката се 

оказа тясна.  


