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ЗАДАЧА РИСУВАМ

Учебното помагало „Обичам да чета“ отговаря на изискванията на 
учебната програма по БЕЛ за 1. клас, утвърдена през 2015 година. 
Предназначено е за допълнителна работа с първокласниците в ча-
совете по четене от задължителната подготовка, за самоподготовка 
вкъщи, в часовете от целодневната организация на учебния ден и за 
самостоятелно четене през ваканцията. Основен принцип в работата с 
помагалото е диференцирането и индивидуализирането на задачите.

Учебното съдържание, застъпено в първата част на помагалото, 
е съобразено с предвидените жанрове в учебната програма: стихот-
ворение, разказ, приказка и гатанка. Важен акцент в задачите към 
всеки текст е поставен върху четенето и писането в единство с раз-
бирането. Предвид насоките на учебната програма, избраните произ-
ведения за четене са обединени в тематичните кръгове: семейство, 
училищен живот, родина, игри, празници.

�
Втората част на помагалото съдържа 11 текста за четене, като към 

всеки от тях е дадена възможност за отразяване на впечатления върху 
прочетеното. Така се изграждат първоначалните умения на първо-
класниците да създават читателски дневник.

Заглавието на помагалото „Обичам да чета“ подсказва неговото 
предназначение – за първокласниците, които са овладели четивния 
механизъм. За част от тях използването му ще допринесе за усъвър-
шенстване на четивната им техника, а при напредналите в четенето 
ученици – за развитие на читателските им интереси и обогатяване на 
литературните им компетентности.

Структурирането и съдържанието на всеки разтвор от учебното 
помагало го правят универсално приложимо  към всеки от одобрените 
от МОН учебни комплекти по БЕЛ за 1. клас. 
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1 2

ЩО Е ТАТКОВИНА?

    

Николай Соколов е български поет и писател. 

   
      

 

3. Какво е за теб родината? Нарисувай отговора си.                      
     

Николай Соколов

6 7

орлица, коприна, слово?

1.  Какво пита детето своя татко? Означи с      . 

Що е родина? 
Що е татковина?
Що е отечество?

2. С какво е сравнена родината:

ЩО Е 
ТАТКОВИНА?
    

Питам своя татко
що е татковина? 
Може би небето
чисто от коприна?
Може би реките
Дунав и Марица? 
Планината Рила
с гордата орлица? 
Татко ми отвръща:
– Нашта татковина
е местото свято, 
де роден си, сине!
Дето си отрасъл
под небе сурово, 
дето си научил
българското слово!

      
Николай Соколов

Кои разговарят?
Какво научава детето?

Родната страна е по-красива от слънцето, по-скъпа от златото.
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