
„Във вълшебния свят на знанието“- 
инициатива за насърчаване на 

грамотността 
 

Учениците от 2а и 2б клас посетиха библиотеката  и етнографската сбирка в читалище 

,,Изгрев,,-гр. Долни чифлик ,за един по различен учебен час. 

Къде другаде, ако не тук можем да предизвикаме децата, живеещи в модерния, технологичен свят 

да заобичат книгите и до почувстват необходимостта  

ни от тях и от знанията, които получаваме от тях. Във връзка с изучаван материал, учениците с 

голям интерес разглеждаха книгите, практически приложиха по рано придобитите знания да 

търсят авторите по азбучен ред и по области. 

С не по-малък интерес изслушаха беседата в етнографския музей и разгледаха експонатите. По 

този начин децата допълниха знанията си за родния край и надяваме се подхранихме 

самочувствието им на българи. 

                                                          

 

 



Учениците от 2 в клас проведоха забавен час с четене по роли и драматизация на 

произведението на Асен Босев -"Кирчо пред съда". Изпълниха и задачи на дъската, свързани с 

типични правописни и  пунктуационни грешки, които се допускат от второкласниците. 

              

 

 

             Учениците от II г клас  работиха върху езикови упражнения, имащи за цел да 

затвърдят знанията им по български език и литература. Бяха решени няколко задачи, като 

първата бе за думи, съдържащи буквосъчетанията „йо“, „ьо“. Преди изпълнението ѝ учениците 

трябваше  да назоват правописното правило за изписването им.  

 Второто упражнение имаше за цел да се усъвършенстват уменията на учениците да подреждат  

изречения в текст, като по този начин обогатят знанията си за строежа на езика. Третата - бе 

за определяне на броя звукове, букви и срички, развивайки уменията за звуков анализ на думи и 

съотнасяне на звук и буква. 

     Още по- голямо желание проявиха в часа по литература. Учениците бяха разделени на три 

екипа, като всеки участник трябваше да прочете епизод от приказка. Най-силно впечатление им 

направи българската народна приказката „Старите хора“. Всеки от четците бе провокиран да 

преразкаже частта от своя лист и да отговори на въпроси, свързани с текста. 

 



 

 

На 13.0.11.2017 г. във връзка с инициативата на РУО Варна "Във вълшебния свят на 
знанието" учениците от трети "а" клас на СУ "Васил Левски", гр .Долни чифлик, с класен 
ръководител Нина Великова,  проведоха състезание по Български език и литература "Стани 
богат на знания". Учениците бяха разделени на два отбора - бели и зелени. Присъстваха и 
техните родители, които не само участваха в журито, но и ги подкрепяха и аплодираха. 
Състезанието завърши с награди и почерпка. 

  



  

 

 

ІІІб клас 
      Учениците от IIІбг клас работиха върху интересни занимателни и  дидактични  
упражнения с цел  да се затвърдят и  подобрят придобитите знания по български език и 
литература трети клас.. 

С игрите ,,Постави правилната буква и направи проверка”, Открий съществителните 
имена в плетеницата от думи”, ,,Редактирай”,  ,,Подреди думите в изречения и ги подреди в 
текст” се затвърдиха  знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за 
някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Записваха правилно 
звучните съгласни в началото и края на думите и пред беззвучни съгласни; беззвучните 
съгласни С и Т пред звучни съгласни в началото и средата на думите; думи със струпани 
съгласни, редактиране. Всички ученици от класа с голямо желание се включиха в 
надпреварата за най-добър краснописец.  
      От занятията „Маратон по четене, ,,Във вълшебния свят на книгите”, ,,Моите добри 
дела” голяма част от учениците усъвършенстваха уменията си да четат правилно, 
съзнателно и изразително, възприемаха и осмисляха  текстовете, откриваха героите  и 
поуките от тях, преразказваха и четоха по роли. 

                                                                    Кл. ръководител: Снежана Янкова 

 
 

 



  

  

 

Месец ноември бе посветен на грамотността. 

Под мотото „Вълшебният свят на знанието” се проведоха поредица от часове за насърчаване на 
грамотността. 

По повод деня на народните будители учениците попълниха работни листи, изработиха лапбук и 
четоха разкази.  

На 16.11.2017г. учениците от IIIв клас с класен ръководител г-жа Емилия Тодорова посетиха 
библиотеката при НЧ“Изгрев-1919“ град Долни чифлик. Темата на  заниманието беше „Във 
вълшебния свят на книгите“. Учениците бяха въведени в чудния свят на четенeто. Те четоха 
басните на „Лафонтен“ и „Езоп“. След това откриха героите и поуките от басните, а от 
вълшебните книги в библиотеката изтеглиха късметчета- гатанки и пословици, които 
предизвикаха емоциите на третокласниците. Забавляваха се много и добиха допълнителни 
знания.. 

В час по български език учениците, разделени на екипи, решаваха граматически задачи. 

По повод деня на християнското семейство писаха съчинение на тема „Моето семейство”, четоха 
и записваха пословици, посветени на семейството. Всичко подредиха във изработена от тях книга. 

 



  

  

 



На 21.11.2017г. учениците от 4.а клас проведоха състезание по български език и 
литература "Приказно пътешествие в страната на знанието". В него те трябваше да помогнат 
на  синовете на царя на езиковото царство да преодолеят езиковите и литературни препятствия, 
които се изпречват пред тях, за да стигнат до съкровището. Състезанието беше наситено с много 
емоции. Родителите  бяха не само зрители, но и жури. В края на състезанието 
четвъртокласниците откриха ковчежето със съкровището.   

 

             

Учениците от 4б клас проведоха урок на тема "Богатството на българския език". В него те 
показаха своите знания за части на изречението, части на речта, решиха кръстословица и играха 
дидактическата игра "Помисли и напиши". В забавна атмосфера и състезателен дух, урокът 
премина неусетно и вълнуващо. 

Д.Кирилова 

 

 



 

 

    

 IVв - В час по ЗИП БЕЛ проведохме състезание "Бързи, смели, сръчни, упорити". Игрите 
включваха знания по български език, литература, човекът и обществото. За жури поканихме 
няколко родители. Учениците се забавляваха. Завършихме и със заслужена почерпка. 



  

  

 

На 20.11.2017г. учениците от 4 г клас в час по  БЕЛ  проведоха състезане по под надслов 
„Вълшебния свят на знанието”. 

Отборите на „Момичетата” и „Момчетата” показаха  знания за откриване на думи-
термини  в кръстословица, членуване на съществителни имена, откриване и подчертаване на 
главните части на изречението, образуване на сложни думи, опрeделяне на видовете изречения по 
цел на изказване, съгласуване на прилагателно и съществително име. 
 

  

 

 

 

 



                       

 

 

Учениците от Vа и VIб   клас с учители по БЕЛ – Д. Янева и Ст. Христова също се 

включиха в инициативата „Във вълшебния свят на знанието“.  Те показаха знания върху  раздела 

посветен на митологията и представите за света в митологията. Отговаряха на въпроси, 

свързани с разбиране на текста и извличане на основната информация от него. Шестокласниците 

работиха върху неизучавани произведения с поставени разнообразни задачи за трансформиращ 

преразказ. Измисляха подходящи синоними и антоними към предварително зададени изходни 

думи и  образуваха нови думи чрез разместване на срички.  

 

 

 



       

 

 

 


