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„ЧЕТИ   С МЕН ‘‘ 
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ЦЕЛИ 

  

 *Възпитаване на любов към книгата  и четенето. 

 *Формиране на потребност за четене на книги. 

 *Четенето на глас в помощ на обогатяване речниковия  

    запас и развиване на речта. 

  *Подобряване на уменията за четене с разбиране на текста. 

  *Изграждане на умения как и къде да бъде открита информа- 

 ция,в помощ учебния процес. 
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ОЧАКВАНИ   РЕЗУЛТАТИ 

 

 *Преодоляване на трудности при четенето ; 

 * Обогатяване  на речниковия  речниковия запас; 

 *Четене с разбиране и преразказване  съдържанието на текста; 

  *Търси  и използва информация от различни текстове; 

  *Различаване на персонажи, анализира и обяснява отношения 

    между герои,постъпки и действия; 
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ТЕМИ 

 

           *Български народни приказки с поука. 

 *Автори на български народни приказки- Елин Пелин, Ангел Каралийчев и 

Николай Райнов. 

            *Вечните приказки на Ханс Кристиан Андерсен,Братя Грим и 

  Шарл Перо. 

 *Из творчеството на българските класици-Иван Вазов,Елин Пелин 

  и Йордан Йовков. 

 *Български  митове и легенди. 

 *Гръцки митове и легенди.                          

 *Марк Твен и неговият роман „Принцът и просякът“ 

   *Людмила  Василева –Гагнус и „Азбука на вежливостта „  за добрите човешки 

обноски 
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Галерия 
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