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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  СЕЛО КИЧЕВО 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Допълнително обучение по български език 

1 - 4 клас 
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Цели 

  Усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и пишат книжовно; 

  Да четат и слушат с разбиране и да общуват резултатно; 

  Да се задълбочат знанията им за строежа на езика, за някои правоговорни, правописни и  

    пунктуационни норми;  

  Усъвършенстване на уменията на учениците за четене и възприемане на кратки по обем и достъпни 

     като съдържание литературни текстове; 

  Обогатяване на знания, умения и отношения, свързани с нравствени и естетически ценности. 
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Очаквани резултати 

 

     Езикови компетентности 

  Познава отношенията между звуковете като градивни единици на думата. 

  Образува сложни думи. 

  Разпознава числителни имена като части на речта- бройни и редни. 

  Определя време на глагола (сегашно, бъдеще, минало). 

  Употребява правилно частите на речта. 

  Разпознава в речта думи с противоположно значение. 

  Разпознава подлог и сказуемо като главни части в изречението. 

  Разграничава простите изречения в състава на сложното по броя на сказуемите. 

      Комуникативноречева компетентност 

Разбира връзката между темата и заглавието на текста. 
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      В проект “ Подкрепа за успех” от 02.12.2019 г. бяха включени две момчета и две момичета от 4. клас. Те работят по 
преодоляване на обучителните си затруднения.  
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