
„ЧЕТЯЩОТО ВЛАКЧЕ “ 
 

УРОК ПО ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С „ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО И 
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА „    



ЦЕЛИ НА УРОКА: 
да се провери умението на учениците да четат 

изразително изучени литературни произведения с 
различни жанрови особености; 

развитие на умението за четене на печатен и 
ръкописен текст; 

развитие на умението за четене с разбиране и отговор 
на въпроси по текста; 

характеризиране на литературен герой; 
умение за подбор на подходяща пословица, 

отговаряща най-точно на съдържанието на творбата; 
откриване на епизод от текста по илюстрация; 
възпитаване на съобразителност, наблюдателност, 

умение за работа в екип, доброта, трудолюбие, 
взаимопомощ, отзивчивост. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА: 
 Материали за работа по групи: 
 текстове за четене/ от Читанката за втори клас/; 
 илюстрации към произведенията за подреждане на 

пъзел; 
 работни листи с въпроси към всеки текст; 
 кратки стихчета към общото послание на 

„четящите деца“; 
 Надпис на дъската и влакче с вагончета, като под 

всяко вагонче има плик с материали за всяка 
група; 

 Изложба от илюстрации по разглежданите 
произведения.   



КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 
   Работи се върху следните произведения: 
  „Другари“- българска народна приказка; 
  „Който не работи, не трябва да яде“ - 

българска народна приказка; 
 „Имането“ - българска народна приказка; 
  „Лошата дума“ - българска народна 

приказка; 
  „Кон и магаре“ – басня от Езоп; 
 „Работно момче“ - българска народна 

песен ; 
  „Хвалил ми се Данчо“- хумористично 

стихотворение от Асен Босев. 







В края на пътешествието по един 
участник от екип прочита  от отделно 
листче стихче, свързано с четенето, което 
след прочита залепяме на табло със 
заглавие „Послание на четящите деца“, 
предназначено за първокласниците. 
Часът приключва с колективен прочит на 
стихчето от дъската.Следва преценка на 
работата в часа и раздаване на 
заслужените грамоти за успешно 
представяне в пътешествието с „Четящото 
влакче“. 



Изготвил : Славка Иванова  
Учител начален етап СУ „Вичо Грънчаров“, 

гр. Г.Оряховица 
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