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Авторите

Въведение и методически указания
Четем с Ася и Явор е буквар, създаден със специален фокус върху деца, които имат нужда от
допълнителна подкрепа за усвояване на четенето. Учебните материали са разработени от
специалист логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие.
Букварът е подходящ за:
• деца с майчин език, различен от българския, които нямат достатъчно развити езикови
умения на български език при постъпване в училище
• деца с български език като майчин, които по различни причини изпитват затруднения с
четенето в началното училище до 2.-3. клас
• български деца в чужбина, които имат ограничен контакт с българския език
• всички деца, които искат да се научат да четат.
Четем с Ася и Явор включва:
• Буквар за деца
• Буквар с насоки за работа за учители (включително ресурсни учители), логопеди,
родители и доброволци, работещи с деца. (Съдържа всички страници от детския буквар, както
история рамка и насоки за работа към всяка буква. Ако се работи индивидуално с едно дете,
може да се използва само тази версия.)
• Моите букви - приложение за изработване на тактилни букви.
Материалите съдържат общо 40 теми. Буквите се въвеждат в шест групи. В края на всяка група се
предлага обобщителна тема за затвърждаване на въведените в нея ключови аспекти. В насоките
за работа към обобщителните теми ще намерите информация за очаквания междинен резултат
и препоръки как да продължите да работите с децата, в случай че те не са го постигнали.
За една тема е предвиден ориентировъчно един учебен час. Но ако на Вашите деца им е
необходимо повече или по-малко време да усвоят материала, Ви препоръчваме да
следвате тяхното темпо.
Ключови аспекти на концепцията:
• Целенасочено отработване на аспекти, които често представляват трудност за
децата (например: слято четене на срички; четене на думи със струпване на съгласни; огледални
букви; диференциация на звукове, близки по звучене, например [ж] и [з], и затвърждаване на
техните букви и др.).
• История рамка, която позволява всяка тема да бъде поставена в занимателен контекст.
По този начин упражненията се свързват съдържателно едно с друго и от самото начало се
насърчава четене с разбиране.
• Целенасочена работа с лексика (използване на историята рамка за въвеждане на
ключовите думи от задачите и текста за четене, визуална подкрепа за разбиране и запомняне на
значението на думите).
• Подкрепа за ориентация на страницата (ясна структура на страницата, визуално
маркиране на полето за четене чрез вертикална линия, цветен фон на текстовете и изреченията и
др.).
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• Подкрепа на четенето чрез целенасочено включване на различни сетива, упражнения
за концентрация, фина моторика (изработване на тактилни букви) и движение.
• Насърчаване на любовта към четенето чрез приключенски сюжет на историята рамка,
интересни текстове за четене, естетични авторски илюстрации и интригуващи задачи.
Последователността на задачите към всяка буква следва определен алгоритъм. Дейностите в
отделните задачи се надграждат така, че децата да са максимално подкрепени в процеса на учене.
Задачите се повтарят в една и съща последователност. Така децата знаят какво се очаква от тях, а
това им помага да се чувстват по-уверени и да могат да се фокусират по-добре върху
съдържанието. Към всяка тема има подробни методически указания и насоки за работа, а тук Ви
предлагаме основните методически аспекти, с които да се запознаете, преди да започнете
работа с този буквар.

Упражнения за концентрация
Започваме всеки час с упражнение за концентрация.
Четенето изисква концентрация. Способността да се концентрираш обаче е умение, което също
се изгражда. Има голяма вероятност децата, които имат затруднения с четенето, още да не могат
да се концентрират и затова трябва да им помогнем да се научат.
Тук ви предлагаме няколко лесни упражнения за концентрация за началото на часа:
• Децата рисуват на лист хартия символа за безкрайност ∞. Препоръчително е листът да е
формат А4 и да е в хоризонтално положение, за да има свобода на движението. Ако децата се
справят с това упражнение, постепенно може да го правят със затворени очи.
• Децата рисуват символа за безкрайност с пръст във въздуха. Когато се справят с това,
започват да го рисуват по-голям, използвайки цялата ръка.
• Поставяме два стола един срещу друг. Децата застават на влакче и заобикалят столовете
така, че да образуват осмица. Едновременно с това те трябва да фиксират с очите си картинка,
плакат или нещо, написано на дъската. (Може първо само да се заобикалят столовете, докато
децата свикнат да се движат по този начин.)
• Различни упражнения с пръсти, например:
https://www.youtube.com/watch?v=DJt6ORwxKmE
Тези упражнения може да се използват и по време на часа, ако децата се уморят или загубят
концентрация.
История рамка
Главните герои на историята рамка са Ася и Явор, които попадат в света на книгите и започват
едно увлекателно пътуване. Този сюжет обединява въвеждащите истории към всяка буква. Ася и
Явор пътешестват до различни части на света, отиват в миналото и в бъдещето, както и до места,
които съществуват само във фантазията. Така те се запознават с интересни хора, които изглеждат
по различен начин и говорят различни езици, и научават много нови неща за животните и
растенията.
Историята към всяка буква се чете или се разказва на децата в началото на часа, преди да се
пристъпи към работа, а след последната задача се чете краят на историята. Всяка история свързва
сюжетно задачите и текста за четене. Тя е наситена с думи, започващи/съдържащи буквата, с
която се работи. Така децата многократно чуват звука на буквата, преди да започнат с четенето.
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С помощта на историята се въвежда в ясен контекст лексиката, която е включена в задачите
(основно в задачи 1. и 4.) и текста за четене. По този начин от самото начало се насърчава
четене с разбиране.
Запознайте се с историята към буквата преди часа и разгледайте илюстрациите към задачите и
текста. Когато четете/разказвате историята, може да ги показвате на децата, за да илюстрирате
ключовите думи.
Подкрепа за осъзнаване на звуко-буквени отношения
Осъзнаването на звуко-буквените отношения се подкрепя в игрова форма, основно в задачи 1. и
4. Тези задачи са свързани с рисуване, оцветяване и т.н. За да могат децата да изпълнят задачите,
трябва да им дадете инструкциите, които се съдържат във версията на буквара с насоки за работа.
Изработване на тактилни букви
Изработването на тактилните букви (задача 2.) е важна част на нашата обучителна концепция. По
този начин помагаме на децата да осъзнаят и да запомнят формата на буквата, преди да
преминат към четенето. Затова препоръчваме да не променяте последователността на
задачите. За изработването на тактилните букви се използва приложението Моите букви, в което
ще намерите допълнителна информация.
Първата страница на приложението съдържа умалени картинки на изработени тактилни букви, а
от вътрешната страна на корицата има шаблон с азбуката. След като децата научат една буква,
може да я изрежат от първата страница и да я залепят върху същата буква на шаблона. Тази
дейност е особено подходяща за обобщителните теми след всяка група букви. По този начин
децата могат да проследяват сами напредъка си.
Упражняване на четенето
В буквара е предоставено голямо количество материал за отработване на четенето на
срички и кратки думи. Голяма част от сричките и думите са подредени в колони за четене от горе
надолу. Това дава допълнителна визуална опора на децата. По този начин, от една страна, се
ограничава полето за четене, а от друга страна, се открояват повтарящите се букви/срички/части
от думите. Това помага на децата да осъзнаят структурата на думата, тъй като повтарящите се
елементи се виждат ясно, когато са написани едни над други.
Част от думите за четене може да са непознати за децата. Въпреки това те могат да се справят със
задачите, тъй като в тях се отработват техническите аспекти на четенето. Ако децата проявяват
интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с тях. По този начин
работим и за разширяване на речниковия им запас.
Тъй като се изхожда от това, че децата, с които се работи по този буквар, имат различни
предварителни знания и някои от тях вече познават част от буквите, от самото начало се
предлагат и опционални задачи за четене на изречения, които могат да се изпълняват по
преценка и с активната подкрепа на възрастния.
Материалът за четене постепенно се увеличава и се усложнява. В последните две групи
текстовете за четене стават по-дълги. Ако децата се затрудняват да прочетат целия текст, те може
да започнат с няколко изречения от него, а ние да продължим да четем с тях (хорово или да четем
ние, а децата да следят с пръст). Задължително работим за четене с разбиране, като
използваме илюстрациите към текста и други подходящи илюстрации на страниците, обръщаме
внимание на връзката между текста и историята рамка и задаваме въпроси към
съдържанието на текста. (Материалът за четене се предлага основно в задачи 3. и 5.)
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Писане на букви
В тази концепция писането има подпомагаща роля. Основната функция на писането тук е децата
да затвърдят допълнително връзката между звука и неговата буква. За целта буквата се изписва по
различни начини: с тяло, с пръст във въздуха и след това на хартия. (Писането е последната
задача към всяка буква.)
Проблемите при овладяването на техниката на четене могат да бъдат свързани и с това, че децата
се затрудняват да овладеят едновременно четири символа за един и същ звук (главна и малка
печатна и главна и малка ръкописна буква). Затова в този буквар се използват само печатни букви,
а за писане е предложен само един символ (голяма печатна буква).
Целта на този буквар е подкрепа за усвояване на четенето, но ако децата имат интерес и желание
да пишат буквите и разполагате с достатъчно време, може да го правите допълнително.

С Ася и Явор Вие и децата ще попаднете в чудесния свят на книгите, където всичко е
възможно и можете да отидете навсякъде с крилете на фантазията. Заедно ще научите
за ледения дом иглу и за дървото баобаб, за Япония и йероглифите, за динозаврите и
вулканите. И всичко това благодарение на обикновеното чудо на четенето!
АБВа-кадабра, започваме да четем с Ася и Явор!
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Въвеждаща история
Един прекрасен ден Ася и Явор се връщат заедно от училище и виждат един плакат, на който
пише: “Дълга вечер на четенето в библиотеката. Заповядайте всички в света на книгите!”. На
децата им става интересно и решават да отидат.
В библиотеката Ася и Явор веднага забелязват, че са попаднали на едно чудесно място.
Библиотеката напомня на децата на лабиринт. Тя е хубава и малко загадъчна. Коридорите ги
отвеждат в различни стаи с много рафтове. Навсякъде са подредени книги - тънки, дебели, с
цветни корици, с различни картинки, с карти на света, книги на различни езици и с различни
букви… На децата им е приятно, те са много развълнувани и не знаят коя книга първо да вземат.
Има книги за далечни страни, за необичайни растения и животни, за минали времена, за
динозаври, за рицари и принцеси, за планети и звезди. За всичко, което можеш да си
представиш или дори не можеш да си представиш, за всичко има книги! Децата вземат толкова
книги, колкото могат да носят, и се сгушват уютно на едно диванче в детския кът. На Ася и Явор
им става толкова интересно, че забравят времето, спират да чуват и виждат какво се случва
около тях и се озовават в света на книгите.

Аа. История и насоки за работа
Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата: Показваме буквата на страницата и/или я изписваме на
дъската (голяма и малка буква).
Казваме на децата, че ще чуят една интересна история, в която има много думи, започващи
с А.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с А.
Въвеждане с история: Ася и Явор разглеждат един албум. Албумът е голяма книга със снимки
и картинки. Там се случват неща, които Ася и Явор винаги са искали да правят. На тях им се
струва, че са попаднали в анимационен филм. Виждат как Ася е ветеринарен лекар и лекува
агне, а Явор е пътешественик и кара автобус. На следващата снимка се обаждат от един
аквариум и казват: “Ало, търсим Ася! Акулата е яла много ананас и я боли коремът. Може ли
Ася да дойде до аквариума и да ни помогне?”.
И ето, Явор вика Ася, за да я закара с автобуса до аквариума при акулата.

Аа. История и насоки за работа

Намираме думите с А
Тук има картинка към историята, която чухме. На нея се виждат различни неща. Нека да ги
назовем. В кои думи се чува [a]? Оцвети само тези картинки, думите към които започват с А.
Отговор: акула, ананас, агне, автобус
Изработваме буквата А
Материали: картинка на А на фона на ананас от „Моите букви“; за изработката препоръчваме
топчета от пластилин. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Ако при следващите задачи забележим, че децата се затрудняват да запомнят буквата,
използваме изработените от тях тактилни букви - децата опипват буквата със затворени очи и
се опитват да я разпознаят. Питаме коя е буквата. Тази техника може да се използва при всички
букви.
Четем букви
Обръщаме внимание на децата, че има главна буква А и малка буква а и двете букви се изписват
по различен начин (т.е. за един и същ звук [a] има два символа: А и а).
При необходимост следим заедно с детето: под буквата е пръстът на детето, над буквата моливът на възрастния. Важно е да се чете всяка буква.
Намираме изход от лабиринта
Помогни на Ася да стигне по-бързо до автобуса, за да отиде до аквариума и да излекува
акулата. Нека да й покажем пътя през лабиринта. Трябва да вървим само по малките букви а.
Пишем буквата А: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Четем кратки изречения
Тази задача е опционална. Ние четем, а по-напредналите деца (частично овладели четенето) и
тези, които искат да опитат, може да четат заедно с нас изреченията или отделни думи от тях.
Останалите деца следят текста и произнасят/четат само буквата А. Обръщаме внимание на
връзката на тези изречения с историята.
Завършване с история: Ето, помогнахме на Ася да стигне до аквариума и тя излекува
акулата. Ася каза на всички, че акулите не бива да ядат ананас.
Ася се качва пак в автобуса на Явор и децата тръгват на пътешествие.
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Уу. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата: Показваме буквата на страницата и/или я изписваме на
дъската (голяма и малка буква).
Казваме на децата, че ще чуят една интересна история, в която има много думи, започващи
с У.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с У.

Въвеждане с история: Ася и Явор пътуват с автобуса. Изведнъж идва ужасен ураган (много
силен вятър, буря). Ураганът отнася Ася и Явор заедно с автобуса. Вятърът свисти в ушите им.
Ася и Явор викат: “Ууууууааааааа, Ааааааууууууу!”. Изведнъж вятърът утихва и Ася и Явор се
озовават на една тясна улица. В края на улицата виждат указателна табела, на която пише
“УЧИЛИЩЕ ЗА ЛЕТЕНЕ”. Ася и Явор се усмихват. Те винаги са искали да могат да летят. Тръгват
по уличката и стигат до училището. Когато го виждат, спират пред него с отворени усти:
толкова е хубаво! “Училище за летене! Тук можем да се научим да летим със самолет!”,
възкликват Ася и Явор.

Откриваме думи с У
Открий и огради на картинките всичко, което започва с У.
При нужда подпомагаме децата с насочващи въпроси към картинките (използваме двете
илюстрации): Какво е това място? Кой чака пред училището? Кой е дошъл на училище? и др.
Правим връзка с историята към буквата.
Отговори: училище, учителка, ученик, ученичка, украса, уста/усмивка, ухо, учебник

Изработваме буквата У
Материали: картинка на У на фона на ухо от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме памук. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
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Уу. История и насоки за работа

Четем със самолета-сричколет
Прочети бавно и плавно, без да разделяш буквите. Следи с пръст заедно със
самолета-сричколет.
Четенето трябва да е плавно и без прекъсвания, затова буквите трябва не просто да се добавят
една към друга, а да се сливат, все едно се изпяват.
Четем Аааааа продължително, докато нашият самолет-сричколет лети до следващата буква,
прочитаме я наум, свързваме двете букви и ги произнасяме на една издишна струя.
Първо четем заедно с децата, а след това те четат самостоятелно.
АаааааааааааааУуууууууууууу
След това:
УуууууууууууууууАааааааааааа

Четем букви и буквосъчетания
Буквите и буквосъчетанията трябва да се четат в колона от горе надолу.

Пишем буквата У: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Четем кратки изречения
Тази задача е опционална. Ние четем, а по-напредналите деца (частично овладели четенето) и
тези, които искат да опитат, може да четат заедно с нас изреченията или отделни думи от тях.
Останалите деца следят текста и произнасят/четат само буквата У. Обръщаме внимание на
връзката на тези изречения с историята.

Завършване с история: Денят в училището за летене е много вълнуващ. Учениците и
учителите са много услужливи. Те учат Ася и Явор да летят по различни начини - с летящ
килим, със самолет, с метла, с делтапланер, с балон, на крилете на фантазията. Учителката им
подарява самолетче, което ще им помага да четат срички.
Накрая удря звънецът и Ася и Явор потеглят с техния автобус по улицата към следващото си
приключение.
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Мм. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата: Показваме буквата на страницата и/или я изписваме на
дъската (голяма и малка буква).
Казваме на децата, че ще чуят една интересна история, в която има много думи, започващи
с М.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с М.

Въвеждане с история: Ася и Явор пътуват с техния автобус и изведнъж виждат на пътя
маймуна. Маймуната кара мотор. Ася и Явор много се учудват. Маймуната им маха и казва:
“Здравейте, мили хора. Аз се казвам Милена. Много ще се радвам да ми дойдете на гости. Ще
поканим и моя приятел, мечето Мишо!”. Ася и Явор тръгват след мотора на маймуната
Милена. Къщата на маймуната се намира на едно голямо мъхесто дърво. Милена слага на
масата много вкусни неща - макарони, малини, мляко и мед. Ася и Явор се изненадват още
повече: “Маймуна, която кара мотор и може да готви макарони!”. Милена е учудена, че децата
са попаднали в страната на маймуните, която я има само в приказките. Милена разбира, че Ася
и Явор обичат интересни истории. Тя им подарява магически молив, за да могат да пишат за
своите приключения.

Свързваме картинките с буквата М
Децата назовават картинките. След това питаме с кой звук започва всяка дума.
Децата свързват картинките, думите към които започват с [м], с буквата М.
Отговори: молив, маймуна, мотор, мляко, маса
Обръщаме внимание на децата за връзката между звук и буква. Звуковете се произнасят и се
чуват, а буквите изписват звуковете и можем да ги прочетем. Например звукът [м] се изписва с
буквата М.
Изработваме буквата М
Материали: картинка на М на фона на малина от „Моите букви“; за изработката препоръчваме
топчета от салфетки. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Четем срички със самолета-сричколет
Прочети бавно и плавно, без да разделяш буквите. Следи с пръст заедно със
самолета-сричколет.
Четенето трябва да е плавно и без прекъсвания, затова буквите трябва не просто да се добавят
една към друга, а да се сливат, все едно се изпяват.
Четем Аааааа продължително, докато нашият самолет-сричколет лети до следващата буква,
прочитаме я наум, свързваме двете букви и ги произнасяме на една издишна струя.
Първо четем заедно с децата, после те четат самостоятелно.
АаааааааааааааМммммммммм
УуууууууууууууууМммммммммм
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Броим срички
На този етап не се използват понятията гласен/съгласен звук. Децата разделят думите на срички
интуитивно. Те си помагат с тропане или пляскане с ръце.
Маймуната Милена подарява на децата различни вкусотийки за из път. Във всяка кошница
има различни неща. Какви неща има тук? (Отговори: мляко, маруля, макарони, мед, малини)
Явор много се чуди: колко ли срички има в тези вкусотийки? Нека да помогнем на Явор да
преброи сричките, като ги отбележим с точки върху кошничките.

Четем букви и срички
Четем буквите и сричките в колона от горе надолу.

Четем кратки изречения
Тази задача е опционална. Ние четем, а по-напредналите деца (частично овладели четенето) и
тези, които искат да опитат, може да четат заедно с нас изреченията или отделни думи от тях.
Останалите деца следят текста и произнасят/четат само буквата М. Обръщаме внимание на
връзката на тези изречения с историята.

Пишем буквата М: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор благодарят на маймуната Милена. Те вземат магическия
молив и обещават, че ще напишат история и за нея. Ася и Явор тръгват с автобуса, преди да е
настъпил мрак. Маймуната Милена и мечето Мишо им казват „Чао“ и им махат.
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Сс. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата: Показваме буквата на страницата и/или я изписваме на
дъската (голяма и малка буква).
Казваме на децата, че ще чуят една интересна история, в която има много думи, започващи
със С.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи със С.

Въвеждане с история: Ася и Явор пътуват с автобуса. Изведнъж чуват едно “ссссссссс” и
автобусът спира. Децата слизат от автобуса, за да видят какво се случва. Виждат, че се е
спукала гумата. Сядат на един камък, за да помислят какво да направят. Започва да се
стъмнява и децата малко се страхуват. Изведнъж виждат един слон. Слонът идва при Ася и
Явор и ги пита: “Защо сте тук съвсем сами? Случило ли се е нещо?”. “Спукахме гума и се чудим
кой може да ни помогне”. Слонът ги успокоява: “Аз съм слонът Симо, силен съм и заедно ще се
справим”. Симо поема въздух с хобота си и напомпва гумата - “сссссс”. Ася и Явор вече са
спокойни и питат слона Симо как да му се отблагодарят. Симо казва, че винаги е искал да види
сняг и да играе със снежинки. Децата предлагат на Симо да пътува с тях на Север и той се
качва в автобуса.

Свързваме точките и оцветяваме
Следвай цифрите от 1 до 7 и свържи точките. Какво се вижда на картинката? Какви букви се
получават на гърба и на ухото на слона? Оцвети слона.
Обсъждаме: С кой звук започва думата слон? Какъв е цветът на слона? С кой звук започва
думата син/сив? Измисли още две думи, които започват със С.
Изработваме буквата С
Материали: картинка на С на фона на слон от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме сол. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Четем срички
Прочети бавно и плавно, без да разделяш буквите.
Четенето трябва да е плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.

Откриваме правилно написаните букви С
На Север постоянно вали сняг. Но този път снежинките са особени. Във всяка една снежинка
има буква или нещо, което прилича на буква. Открий и огради снежинките, в които има
правилно изписана буква С.
Преди децата да започнат да работят по задачата, изписваме на дъската или посочваме на
страницата една правилно изписана буква С.
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Четем срички
Сричките трябва да се четат в колона от горе надолу.

Четем кратки изречения
Тази задача е опционална. Ние четем, а по-напредналите деца (частично овладели четенето) и
тези, които искат да опитат, може да четат заедно с нас изреченията или отделни думи от тях.
Останалите деца следят текста и произнасят/четат само буквата С. Обръщаме внимание на
връзката на тези изречения с историята.

Пишем буквата С: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Симо и децата отиват на Север, където вали сняг. Симо играе със
снежинките и се смее. Всички се черпят със сладолед. Симо казва, че иска да продължи да
пътува с децата. Децата се съгласяват и се радват.
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Упражнение за концентрация

Темата може да бъде взета в рамките на един или два учебни часа.
Припомняме на децата с кои букви сме се запознали в тази група.

Въвеждане с история: Ася, Явор и слонът Симо продължават да пътуват заедно. По пътя
срещат момчето Муса. Той също е дошъл на Север, за да види снега, защото там, където живее
той, няма сняг. Муса остава с децата и със Симо. Муса черпи всички с гевреци със сусам.
Гевреците ги е правила майка му. Сега тя е сама и го чака да се върне от пътуването.
Муса предлага да играят на една игра с думи. Всички трябва да казват думи с буквата М.
Приятелите се сещат за думите малина, муха, музика, маса. Симо казва думата мамут. Децата не
знаят какво е мамут. Симо им обяснява: “Мамутът е животно, което много прилича на слон. Той
също има хобот, има дълга козина и бивни. Мамутът е живял преди много, много години. Вече
няма мамути, те са изчезнали, можем да ги видим само в музея”.

Четем срички
Четенето на отворени срички - съгласен + гласен (СГ), е ключов момент в овладяването на
четенето.
Важно е да напомняме на децата, че първата буква в сричката трябва да се удължава.
Четем Ммммм продължително, докато нашият самолет-сричколет лети до следващата буква
Ааааа, прочитаме я наум, свързваме двете букви и ги произнасяме на една издишна струя.
Първо четем заедно с децата, след това те четат самостоятелно.
Ако децата все още имат нужда от подкрепа, преди да започнат да четат сричките без линия
между буквите, на отделен лист или на дъската може да се запишат същите срички с по-къси
линии. Постепенно линиите се скъсяват и после напълно отпадат.

Опитваме да четем думи
В думите са подчертани сричките, с които децата вече са запознати.
Децата четат подчертаната сричка, а ние четем останалите срички от думата. След това
прочитаме цялата дума, а децата следят с пръст. Накрая децата произнасят самостоятелно
цялата дума.
По-напредналите с четенето деца може да опитат да прочетат думите самостоятелно.
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Четем срички
Затвърждаваме сричковата структура. Ако децата се затрудняват при четенето на някои срички,
може да се подпомогнат с модела на сричкуване със самолета-сричколет.

Откриваме и ограждаме сричките МА и МУ
Майката на Муса иска да набере малини, но само тези, на които има срички МА и МУ. Огради
всички малини с тези срички.
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Четем срички
Отново напомняме на децата, че първата буква в сричката трябва да се удължава.
Четем Ссссс продължително, докато нашият самолет-сричколет лети до следващата буква
Ааааа, прочитаме я наум, свързваме двете букви и ги произнасяме на една издишна струя.
Първо четем заедно с децата, след това те четат самостоятелно.

Играем игра “Слушай и открий”
Ще казвам различни срички. В някои от тях звукът [с] ще бъде в началото, както например в
сричката СЕ, а в някои ще бъде в края, както например в сричката АС. Всеки път, когато чуеш
[с] в началото на сричката, оцвети прозорче в първата къщичка, а когато чуеш [с] в края на
сричката, оцвети прозорче във втората къщичка.
Срички: ИС, СИ, УС, АС, СО, СЪ, ЕС, СУ, СА, ОС, ЪС, СЕ, САМ, МАС
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Четем срички, букви и думи
Думите са подредени по точно определен начин. Част от думите може да са непознати за децата.
Ако децата проявяват интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с
тях. По този начин работим и за разширяване на речниковия им запас.
Четенето трябва да е плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.

Четем кратки изречения
Тази задача е опционална. Ние четем, а по-напредналите деца (частично овладели четенето) и
тези, които искат да опитат, може да четат заедно с нас изреченията. Останалите следят текста и
произнасят/четат само думите, които са усвоили в предишните задачи. Обръщаме внимание на
децата на връзката на тези изречения с историята. Питаме към кое изречение се отнася
илюстрацията.

Завършване с история: На Муса му е малко тъжно за майка му. Той обаче се сприятелява много
добре с Ася, Явор и слона Симо. Затова той иска да остане още с тях на Север. Когато Муса се
върне при майка си, ще има много за разказване.

Очакван резултат: Децата сливат буквите в срички и се опитват да четат първи думи.
Как да продължим: Смело продължаваме със следващата група! Ако децата още се
затрудняват да сливат буквите в срички, в следващата група ще могат да продължат да се
упражняват в това.
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Оо. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с О.

Въвеждане с история: Докато нашите приятели пътуват, те продължават да играят с думи.
Симо предлага да направят играта още по-интересна: “Назоваваме думи, в които има О, и
преброяваме колко пъти се чува О в тях. Аз ще започна! Аз казвам хобот. В тази дума има цели
две букви О!”. Явор казва: “А аз казвам думата оса. Там също има О, но само едно”.
След играта с думи нашите приятели поглеждат през прозореца на автобуса. Муса казва: “О,
колко е облачно! Това е много подходящо време, за да пробваме моите очила за облаци. С тези
очила виждаме облаците като животни, хора и всякакви забавни неща. Ето, този облак
прилича на остров. Този - на голям октопод с много пипала! А този - на приятеля ми Момо. О,
вижте, Момо хвана сом! Момо обича да лови риба”.

Колко пъти се чува О?
Децата назовават картинките, след това преброяват колко пъти се чува [o] във всяка дума и
записват съответния брой в квадратчето към картинката.
Тук въвеждаме понятието гласни.
А знаете ли, деца, че буквата О може много лесно да се запомни. Закръгляме устните и я
изпяваме с глас - ООООООО. Устата ни оформя едно кръгче, също като О.
О се пее с глас и затова се нарича гласна. Има и други гласни. В нашата книга те са оцветени.
Всички гласни могат много лесно да се пеят (препоръчително е гласните да се напишат на
дъската и да се пеят заедно с децата), например:
А - ААААААААААА
У - УУУУУУУУУУУ
О - ООООООООО
Има и други гласни. Постепенно ще се запознаем и с тях.
Изработваме буквата О
Материали: картинка на O на фона на охлюв от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме ориз. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Четем срички
Четенето трябва да е плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.
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Оо. История и насоки за работа

Подреждаме буквите в думи
Докато Ася, Явор и Муса разглеждат облаците, забелязват, че в някои от тях има букви. Нека
да помогнем на децата да подредят разбърканите букви така, че да образуват думи. На какво
приличат облаците?
За да могат децата да визуализират думите по-добре, буквите от думите може да бъдат
преписвани и преподреждани по различен начин толкова пъти, колкото е необходимо.
Отговори: маса, оса, сом

Четем срички, думи и изречения
Второто и третото изречение съдържат буквата И, която още не е взета. Трябва да го имаме
предвид и да подпомогнем децата при четенето на думите с тази буква.
Следим четенето да бъде осъзнато. Четенето е осъзнато, когато децата разпознават границите
на думите и ги отделят една от друга, възприемат думата като отделна смислова единица и
проявяват интерес към значението й, а при четене на изреченията проявяват интерес към
контекста.

Пишем буквата О: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: На децата много им харесва да разглеждат облаците през
специалните очила на Муса. Симо казва: “Това е много хубаво, обаче тези очила са малки и не
стават за слонове”. А Муса му обяснява: “Без очила също можеш да виждаш тези интересни
неща. Само трябва да гледаш облаците по-дълго и по-внимателно”. Опитайте и вие деца!
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Ии. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с И.

Въвеждане с история: Нашите приятели все още са на Север. Те се разхождат. Наоколо няма
нищо освен сняг и лед. Изведнъж виждат една кръгла къща от лед! Муса възкликва: “Това е
иглу! Аз съм чел за иглуто в една интересна книга за северните страни. Иглуто е кръгла къща,
направена от ледени блокчета. В иглуто е много по-топло, отколкото навън. Това е така, защото
ледът добре изолира студа. Когато хората са в иглуто, то се затопля от топлината на телата им,
а студеният въздух не може да проникне през ледените стени”.
Пред иглуто играят деца. Ася, Явор и Муса си мислят: колко е интересно да живееш в иглу! Те
се запознават с децата и предлагат: “Искате ли да си разказваме истории и да играем
мемори?”. И децата извикват: “Искамеее!”. Момичето Иса ги кани: “Заповядайте в иглуто!”.

Измисляме имена
Нека да измислим имена на децата, които играят пред иглуто. Имената трябва да започват
с И. Например: И - Иван, И - Ина.
Задачата е предвидена за устна работа. Ако децата имат желание, може да напишат имената под
картинката.

Изработваме буквата И
Материали: картинка на И на фона на иглу от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме вълна. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Знаете ли, че на Северния полюс е много студено? Хайде да стоплим буквата, като я облечем с
вълна.

Четем срички
Четенето трябва да е плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.
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Намираме и ограждаме скритите букви И
Припомняме на децата понятието гласни и обсъждаме кои гласни сме научили до момента.
Децата намират и изписват с червено всички гласни букви (виж примера). След това ограждат
буквите И.

Четем думите и изречението
На този етап въвеждаме двусрична дума от три букви - гласен + съгласен + гласен (ГСГ).
Удължаваме гласната, докато стигнем до сричката, и бавно и плавно четем цялата дума
ОООООСССССААААА. Ако децата не се справят с четенето на цялата дума, връщаме се към
задача 3. Отработваме отново сричката, след което се връщаме към думата.
Четенето трябва да бъде плавно и осъзнато. След всяка прочетена дума проверяваме дали е
разбрана от децата.

Пишем буквата И: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: След игрите в снега децата и Симо искат да се стоплят. Те тръгват с
автобуса към топлите страни.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Н.

Въвеждане с история: След игрите на Север Ася и Явор искат да се стоплят. Освен това трябва
да закарат с автобуса Муса вкъщи при майка му. Майката на Муса се казва Нона. Нона е била
дълго сама и не може да им се нарадва. Муса и Нона предлагат на слона Симо да остане да
живее при тях. Симо се радва, той не обича да е сам. Ася и Явор казват „Довиждане“ на
приятелите си и продължават да пътуват.
Изведнъж виждат навън едно необикновено животно със странен нос. Те нямат търпение да
се запознаят с него. Животното им казва: “Аз съм носорогът Ники. Нека да ви почерпя с
плодове”. Носорогът Ники разказва на децата: “Тази нощ ще има карнавал на носорозите.
Всички хора и животни са поканени, но трябва да си направят интересни носове“.

Свързваме думите с подходящи схеми
За всяка дума има схема. Във всяко прозорче от схемата живее една буква. Открий схемата на
всяка дума и я свържи с нейната картинка. Оцвети в любим цвят прозорчето, в което живее
буквата Н.

Изработваме буквата Н
Материали: картинка на Н на фона на носорог от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме клечки за зъби. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем срички
Тук се очаква децата да четат самостоятелно. Чете се в колона от горе надолу. Четенето на
сричките трябва да бъде плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.
Ако все още не се справят сами, може да им посочваме с молив сричката, която трябва да
прочетат.
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Откриваме буквата Н
Носорогът Ники много обича плодове. Тук са написани названията на плодовете, които обича
Ники (прочитаме ги на децата). Във всяка дума има поне по една буква Н. Нека да помогнем на
Ники да открие всички букви Н, като ги оградим.
След това децата отбелязват гласните в думите, като поставят точка върху тях.

Четем срички, думи и изречения
На този етап показваме и обясняваме как се четат сричките от вида съгласен + гласен +
съгласен (СГС).
Сричката се дели на две части. Първо четем отворената сричка НО, след това буквата С. Накрая
свързваме всичко в една сричка - НОС.
Обръщаме внимание на децата, че има такива думи, които се състоят само от една сричка например НОС.
Тук въвеждаме и понятието съгласни.
Знаете ли деца, че всяка сричка може да има само една гласна? Нали си спомняте, че гласните се
произнасят основно с глас. Когато изговаряме гласните, все едно че ги пеем, нищо не пречи на
гласа ни. Затова те се наричат гласни. Но освен гласни има и съгласни. Когато изговаряме
съгласните, използваме не само гласа. За да произнесем съгласните, използваме различни
части на устата, които правят преграда на въздуха, например устните (П, Б, М), езика (Т, Д, Н)
и др. (След като демонстрираме на децата как се произнасят съгласните, те пробват сами да ги
произнесат, за да усетят преградата.)
Съгласните се чуват много по-ясно, когато са заедно с гласни. Когато свързваме съгласни и
гласни, те образуват срички, например СИ, СО, НА, НО. Колкото гласни има в думата, толкова
са и сричките в нея. (Показваме на децата думите от задача 4, в които са преброени/отбелязани
гласните букви.) А в сричките, които се научихме да четем днес, има цели две съгласни.
При четенето на изреченията насочваме вниманието на децата върху връзката между
илюстрациите и изреченията.

Пишем буквата Н: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: След тази неповторима празнична нощ на карнавала на носорозите,
звездите на небето изгасват и децата лягат да се наспят.
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Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Р.

Въвеждане с история: След нощта на карнавала, рано сутринта, Ася и Явор тръгват с автобуса.
Те минават през равнини и край реки. И изведнъж пред тях се открива море. Каква радост!
Децата решават да спрат, за да разгледат и да се изкъпят в морето. Раз, два, три и скачат във
водата. О, колко много различни рибки има в морето! До тях доплува една рибка и им казва:
“Здравейте! Аз съм рибката Руми. Много се радвам да ви видя! Моите приятелки, рибките
Мира и Рони, са попаднали в рибарска мрежа. Мира е ранена, а Рони е много уморена и вече
не може да се бори. Можете ли да ни помогнете?”. Явор веднага разрязва рибарската мрежа и
освобождава рибките. Ася превързва раната на Мира. Нали си спомняте, че Ася е ветеринарен
лекар?
Рибките се радват и искат да покажат на децата царството на русалката. Русалката е много
красива, като от приказката на Андерсен! Тя благодари на Ася и Явор, че са спасили нейните
приятелки рибки. Русалката развежда децата, запознава ги с различни морски животни - с
делфин, с костенурка, с рак, и им разказва интересни неща за живота в морето.

Откриваме и ограждаме думите, в които има Р
Днес ще пътуваме с Ася и Явор в морския свят. На тази картинка има различни морски
същества и растения, които те са видели. Нека да ги назовем. В кои думи се чува [р]? А сега да
оградим картинките към тези думи.
Ако децата се затрудняват, посочваме картинките и ги назоваваме заедно (назоваваме
картинките към всички думи - с Р и без Р). При необходимост думите се изговарят няколко пъти,
като се набляга върху звука, за да бъде чут по-добре.
Отговори: делфин, мида, море, костенурка, водорасли, рак, риба, корали
Изработваме буквата Р
Материали: картинка на Р на фона на риба от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме захар. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Рибката Руми много обича сладко, затова внимавай да не изяде захарта.
Четем срички
Тук се очаква децата да четат самостоятелно. Чете се в колона от горе надолу. Четенето на
сричките трябва да бъде плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.
Ако все още не се справят сами, може да им посочваме с молив сричката, която трябва да
прочетат.
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Свързваме точките и оцветяваме
Свържи точките по следния модел - Р - У - С - А - Л - К - А

Четем срички, думи и текст
Думите са подредени по точно определен начин. Част от думите може да са непознати за децата.
Ако децата проявяват интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с
тях. По този начин работим и за разширяване на речниковия им запас.
Второто и третото изречение съдържат буквата Е, която още не е взета. Трябва да го имаме
предвид и да подпомогнем децата при четенето на думите с тази буква.
Обръщаме внимание на децата, че текстът има заглавие. Децата трябва да разбират прочетения
кратък текст. За проверка може да им задаваме въпроси. Правим връзка между текста и
илюстрациите, както и между текста и историята към буквата (Мира и Рони са рибки, попаднали
в беда, на които Ася и Явор помагат).

Пишем буквата Р: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Разходката в царството на русалката толкова развълнува децата, че
те решават да напишат разказ за нея с вълшебния молив, който им подари маймуната Милена.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Х.

Въвеждане с история: Ася и Явор продължават да пътуват. Изведнъж им хрумва да спрат и да
се разходят на един хълм. На хълма те срещат художник. Художникът сeди на сянка до един
храст и рисува нещо с химикалка на хвърчащи листи хартия. Той показва на децата, че
рисува история в картинки за хамстера Хари. Хамстерът Хари се храни с хляб и орехи, а
понякога си хапва и по хапка халва. Хари има приятелка - мухата Хриси. Той храни мухата с
мухоморка. На децата много им харесва историята за хамстера Хари и мухата Хриси и те
започват да си хихикат.

Намираме храна за Хари
Хамстерът Хари е много гладен и търси с какво да се нахрани. На картинката има различни
неща за хапване. Нека да ги назовем. Но Хари обича само неща, в названието на които има Х.
Нека да му помогнем да стигне до тях. Свържи Хари с любимата му храна.
Отговор: захар, хляб, грах, орех
Какво се получава на картинката? (Отговор: буква Х)

Изработваме буквата Х
Материали: картинка на буквата Х на фона на храст от „Моите букви“, зелена хартия, лепило,
ножица. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Препоръчваме следната изработка: нарязваме квадратчета от зелената хартия и ги залепяме
върху храста, за да запълним буквата Х.

Четем срички
Тук се очаква децата да четат самостоятелно. Чете се в колона от горе надолу. Четенето на
сричките трябва да бъде плавно и без прекъсвания. Препоръчително е децата да следят с пръст.
Ако все още не се справят сами, може да им посочваме с молив сричката, която трябва да
прочетат.
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Намираме правилните орехи
Хамстерът Хари е намерил много орехи. Нека да му помогнем да вземе само тези, които са за
него. Как мислиш, кои орехи са за Хари?
Ако децата не се сещат сами, можем да ги насочим да търсят орехи с буквата Х.

Четем срички, думи и текст
Децата трябва да разбират прочетеното. За проверка на разбирането може да задаваме
въпроси към текста или децата да направят кратък преразказ. Използваме връзката с историята
за Ася и Явор.
В думата мухоморка има буква К, която досега не е взета. Ако е необходимо, помагаме при
четенето на думата.

Пишем буквата Х: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: На Ася и Явор много им харесва идеята, че могат да се правят истории
в картинки. Те искат да бъдат като художника - да рисуват хубави истории с вълшебния си
молив. Опитайте и вие!
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Упражнение за концентрация

Припомняме на децата с кои букви сме се запознали в тази група.

Въвеждане с история: Както знаете, Ася и Явор много обичат да играят игри с букви и думи.
Наскоро те се запознаха с художника, който ги научи да рисуват истории в картинки. Сега Ася и
Явор рисуват и пишат с вълшебния си молив. Той им помага да превръщат думи в картинки и
картинки в думи. По този начин те могат да решават и да пишат сами забавни гатанки и
интересни игри с думи. Хайде да играем с тях!

Четем срички

Четем скритите думи
Нашите пътешественици Ася и Явор получиха от хамстера Хари едно послание за из път.
Добре че те имат вълшебен молив, с който да могат да го разкодират. Нека да пробваме и ние.
Изречението се състои от три думи. Първата дума е от четири букви, втората от две, а
третата от пет. За буквите на всяка дума има квадратчета, а над квадратчетата има
картинки. Първо трябва да назовем картинката. След това записваме първата буква от
думата към картинката в квадратчето под нея.
Например: На първата картинка е нарисуван носорог. Думата “носорог” започва с Н. В
квадратчето под тази картинка пишем буквата Н. По същия начин трябва да напишем
първите букви на думите към всяка картинка.
Когато напишем всички букви, ще можем да прочетем кодираните думи и цялото послание.
Отговори: носорог, охлюв, слон, иглу, снежинка, игла, хвърчило, риба, ананас, ножица, автобус
Посланието е: НОСИ СИ ХРАНА
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Допълваме изреченията
Ася и Явор направиха гатанка за нас. Вълшебният молив е превърнал някои думи в изреченията
в картинки. За да прочетемем изреченията, трябва да превърнем картинките обратно в
думи.
Думите са: хамстер, орехи, котка, мляко

Завършване: Много са забавни гатанките на Ася и Явор и ние добре се справихме!

Очакван резултат: На този етап се очаква четенето на срички (ГС, СГ, СГС) да е напълно
овладяно, т.е. децата да четат сричките плавно и без прекъсване. Те правят първи опити за
четене на изречения и кратък текст, като трябва да разбират прочетеното.
Как да продължим: Ако децата се затрудняват само с разбирането на прочетеното, смело
продължаваме със следващата група! Там ще продължим да го отработваме.
Ако обаче децата все още не четат гладко, а първо четат буквите отделно и после ги свързват в
сричка, тогава повтаряме обобщителната тема АУМС и след това продължаваме със задачи 3 и
5 за всяка буква от настоящата група. Децата може да си помагат при сричкуването със
самолета-сричколет.
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Ее. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата. Обръщаме внимание на децата, че има главна буква Е и
малка буква е и двете букви се изписват по различен начин (т.е. за един и същ звук [е] има
два символа: Е и е).
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с E.

Въвеждане с история: На Ася и Явор много им харесва да рисуват с вълшебния молив. Те
решават да нарисуват една приказна гора, в която винаги са искали да се разходят. И ето, гората
се появява пред тях! Ася и Явор влизат в нея и срещат един елен. Еленът стои до едно дърво една голяма, стара ела, и ги пита: „Ехо, загубили ли сте се?“. Децата отиват при елена и виждат,
че това не е обикновена ела, а е горска къща на няколко етажа. На тях има етажерки с есенни
лакомства. Еленът ги запознава със своите приятели - енота Емо и мечката Миша. Енотът е
животно, което децата още не познават. Той има остра муцуна, черна маска около очите и дълга
пухкава черно-бяла опашка. Енотът Емо черпи Ася и Явор с есенни лакомства, които е събрал
заедно с мечката Миша. Емо носи сено и го слага под елата, за да седнат всички на меко.
Животните разказват, че през лятото са имали и други деца на гости - Румен, Росен и Рени - и им
показват техни снимки.

Оцветяваме картинките към думите, които започват с Е
Върху буквата Е има картинки. Нека да ги назовем. Кои думи започват с Е? Оцвети само тези
картинки. След това оцвети буквата в любимия си цвят.
Отговори: ела, елен и единица

Изработваме буквата Е
Материали: картинка на буквата Е на фона на ела от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме иглички от ела (може да се заменят с трева). Буквата може да бъде изработена и
от други материали.

Четем срички

Намираме първата и последната буква от названията на животните
Първо назоваваме заедно с децата животните. Децата казват коя е първата буква на всяко
животно и я ограждат в първата таблица. След това казват коя е последната буква на всяко
животно и я ограждат във втората таблица.
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Четем думи и изречения
Проверяваме доколко децата са разбрали прочетеното, като ги молим да посочат
илюстрациите към изреченията (енотът Емо и Росен).
Важно е децата да осъзнаят, че тези изречения са свързани с историята към буквата (Емо е
енотът от историята, Румен, Росен и Рени са деца, които са идвали на гости при животните, а Ася
и Явор са ги виждали на снимки).

Пишем буквата Е: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: На Ася и Явор много им харесва в приказната гора. Еленът, енотът
Емо и мечката Миша ги канят да останат при тях и на следващия ден да събират заедно есенни
лакомства.
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Шш. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Ш.

Въвеждане с история: Ася и Явор отиват с мечката Миша да събират есенни лакомства. Вървят,
вървят и забелязват, че шумата (сухи листа на земята) шава (мърда, движи се). Децата виждат в
шумата три шишарки, които търсят нещо. Това са Шушу, Шаша и Шошо. Оказва се, че вятърът
ги е издухал от елхата и те са загубили своите шарени дрешки: шапки, шалове и шуби (топли
якета). Децата се усмихват и ги питат: “Имате ли нужда от помощ?”.
Изведнъж децата чуват шум. Какво става? Мечката Миша видяла едно плашило и така се
изплашила, че паднала върху един кошер с пчели. Миша е много ошашавена. Децата помагат на
Миша да стане от кошера и я утешават. Всички започват да събират в един кашон шушулки,
круши, шипки, гъбки и други лакомства.

Намираме дрехите на шишарките
Духна силен вятър и отвя шарените дрехи на шишарките Шошо, Шаша и Шушу - шапка, шал и
шуба. На всяка дреха има по една гласна буква (децата прочитат буквите). Това са гласните букви
от имената на шишарките.
Помогни на шишарките да намерят своите дрехи. Мини по пътя на всяка шишарка, открий
нейната дреха и провери дали гласните съвпадат.

Изработваме буквата Ш
Материали: картинка на буквата Ш на фона на шишарка от „Моите букви“, течно лепило; за
изработката препоръчваме овесени ядки или корнфлейкс. Буквата може да бъде изработена и
от други материали.

Четем срички
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Довършваме думите
Мечката Миша намерила няколко думи, но без да иска, с голямата си лапа е стъпила върху
някои срички. Всички срички, върху които е стъпила, започват с буквата Ш. Помогни на Миша
да оправи думите, като назовеш картинките и допълниш липсващите срички.
Отговори: кошер, плашило, круша, кашон, шишарка, шушулки
Първо назоваваме заедно с децата всички картинки. След това определяме каква сричка с Ш
липсва във всяка дума.

Четем думи и изречения
Думите са подредени по точно определен начин. Част от думите може да са непознати за децата.
Ако децата проявяват интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с
тях. По този начин работим и за разширяване на речниковия им запас.
Важно е децата да осъзнаят, че тези изречения са свързани с илюстрацията и историята към
буквата (Миша е мечката, с която децата събират есенни лакомства).

Пишем буквата Ш: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор пълнят заедно с Миша целия кашон с есенни лакомства и
го носят в къщата-ела. Там слагат гъбките и крушите да се сушат на шиш, а шушулките и
шипките прибират в шкафа.
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Упражнение за концентрация

Припомняме на децата буквите С и Ш.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи С и Ш.

Въвеждане с история: Нали си спомняте, че Миша падна върху кошера? Тя се прибра вкъщи,
но още е уплашена. Вечерта на гости идват Сашо, Маша и тяхното куче Шаро. Мечката Миша
им разказва какво се е случило, как плашилото я е изплашило и че още не може да се
успокои. Сашо има решение: Миша да вдигне шум с шишета и така да изплаши плашилото.
Всички се смеят и Миша също се смее - смешно решение измисли Сашо.

Правим разлика между С и Ш
Есента шуми в гората. Есента е много шарена и красива, но носи студени ветрове.
Нека да направим един студен вятър, като произнесем с усмивка: С-С-С-С.
А сега с кръгли устни като хобот да направим звука на падащите листа: Ш-Ш-Ш-Ш.
Докато децата произнасят звуковете, пишем на дъската съответните букви.
Целта на упражнението е децата да чуят разликата между звуковете [с] и [ш] и да видят, че те се
изписват с различни букви.

Четем срички
Сричките трябва да се четат бавно и с паузи между групите. Те могат да се четат както в колона,
така и в редица.
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Слагаме дрехите в правилния шкаф
Тъй като през есента навън става студено, време е да подредим дрехите в шкафовете. В шкафа
с буквата С трябва да сложим всички дрехи и обувки, в които има С. В шкафа с буквата Ш,
трябва да сложим всички дрехи и обувки, в които има Ш.
Назоваваме дрехите и обувките с Ш и С (сако, шлифер, шапка, сандали, тениска, ботуши,
костюм, шал), а децата слагат точки върху съответния шкаф.

Четем срички, думи и изречения
Важно е децата да осъзнаят, че тези изречения са свързани с илюстрацията и историята към
буквата (Маша и Сашо са гостите на мечката Миша и децата от историята).

Завършване с история: Нощ се спуска над гората. След толкова вълнуващи преживявания с
плашилото и мечката Миша всички сядат на масата и вечерят с вкусни горски плодове. А
след вечеря лягат, слушат как вятърът шумоли с листата и така заспиват щастливи.
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Тт. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Т.

Въвеждане с история: До гората има село. Това е село Танево. Там, в една уютна тухлена
къща, живеят Тони и Тина с техните родители. Тина има рожден ден. Майката на Тони и Тина е
направила голяма торта с три блата и три различни крема. Тина кани Ася и Явор да празнуват
рождения й ден заедно. Децата тичат в двора. Там растат големи тикви. В тревата, до
най-голямата тиква, децата откриват един таралеж и много се радват.
Тържеството започва. Всички танцуват. Децата хвърлят конфети. Тони свири на тромпет, а
Ася на тъпан. Там-тарадам! Там-тарадам! Идва време за тортата. Тя е толкова вкусна, че в
тавата остават само трохи. Става тъмно и тържеството свършва.
На сутринта мама и тати шетат из къщи, има много за почистване след такова празнуване!

Подреждаме буквите в дума
Тук има изненада, но някой е разбъркал буквите и децата не могат да разберат каква е тя.
Следвай стрелките и сложи всички букви в техните квадратчета. Нарисувай картинката към
думата в празното поле. Така ще видим каква е изненадата.

Изработваме буквата Т
Материали: картинка на буквата Т на фона на тиква от „Моите букви“, течно лепило; за
изработката препоръчваме червена леща. Буквата може да бъде изработена и от други
материали.

Четем срички
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Търсим сричките с Т
Назови картинките. Под всяка картинка има кръгчета. Всяко кръгче отговаря на една сричка.
Оцвети кръгчето на сричката, в която се чува Т.
Помагаме с въпроси:
- Колко срички има в думата ботуши?
- Къде се чува Т?
Може да припомним какво е сричка: колкото гласни има в думата, толкова са и сричките в нея.
Когато децата броят сричките, може да си помагат: с пляскане с ръце, с тропане по масата или
като държат юмрук под брадата си, докато произнасят думата. Всяко отваряне на устата, което
усещат с юмрука, е една сричка.
Като допълнителна стъпка децата може да разделят на срички думите самолет и картина
и/или да измислят други думи и да определят в коя сричка се чува [т].

Четем срички, думи и текст
При четенето на текста децата трябва да превърнат картинките в думи (топка, спи).
За да подпомогнем разбирането на текста, задаваме въпроси към съдържанието му.
Важно е децата да осъзнаят, че този текст е свързан с историята към буквата (родителите на Тина
и Тони подреждат къщата след рождения ден на Тина).
Следим четенето да бъде осъзнато. Четенето е осъзнато, когато децата разпознават границите
на думите и ги отделят една от друга, възприемат думата като отделна смислова единица и
проявяват интерес към значението й, а при четене на изреченията проявяват интерес към
контекста.
Обръщаме внимание на децата, че текстът има заглавие.

Пишем буквата Т: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: След тържеството Ася и Явор казват “Довиждане” на семейството на
Тони и Тина и си тръгват. Те искат да разгледат село Танево.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Г.

Въвеждане с история: Ася и Явор се разхождат в гората край село Танево. Те виждат една
голяма и необичайна гъба. Това е гъбата Гого. Гого не е като другите гъби. Той пътува, говори
различни езици и познава всички в гората и селото. Гого иска да запознае децата със своите
приятели - гаргите Гери и Григор. Те живеят в гнездо, горе на голямото дърво до оградата на
селската градина.
Ася и Явор знаят много малко за гаргите. Гаргите изглеждат по-различно от другите птици. Те
са черни и говорят необичаен език - грачат “гра-гра”. Ася и Явор искат да научат повече за
гаргите и техния език, затова отиват да се запознаят с Гери и Григор.
Гери е актриса в горския театър. Тя се гримира и играе различни роли. Винаги си слага хубави
гердани и гривни. Гери трябва да се грижи за гласа си, затова всеки ден си прави гаргара за
гърлото.
Григор е главният готвач в горската гостилница. Той готви за горските обитатели - елени,
лисици, глигани и други. От гозбите, които предлага, всички харесват най-много грах в гърне
и грис с грозде.

Намираме буквите Г
Гъбата Гого живее в гората. Гого много иска да научи своята буква. Нека да помогнем на Гого да
намери буквата си. Открий буквите Г, след това очертай гъбата по пунктир и я оцвети.

Изработваме буквата Г
Материали: картинка на буквата Г на фона на гарга от „Моите букви“, течно лепило; за
изработката препоръчваме слънчогледови семки. Буквата може да бъде изработена и от други
материали.

Четем срички
Тук въвеждаме нов вид срички: съгласен + съгласен + гласен (ССГ). Това е много важен етап в
овладяването на техниката на четене.
Първо припомняме на децата, че те вече познават сричката с дъгата (отворена сричка, напр. РА)
и тя може да бъде прочетена много лесно. Прочитаме сричката РА. След това добавяме пред нея
буквата Г и я свързваме с отворената сричка. Прочитаме новата сричка - ГРА.
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Помагаме на гаргата
А сега ще направим една игра с лабиринт.
Един ден майката гарга отишла в гората да събере орехи и ягоди за малките си гарджета.
Станало обяд и тя трябвало да се върне при своите малки и да ги нахрани. За да стигне
по-бързо до гнездото с гладните гарджета, трябва да й помогнем да премине през
лабиринта, като стъпва само по буквите Г.
Децата изписват (повтарят с химикал) буквата Г и по този начин очертават пътя в лабиринта.

Четем срички, думи и текст
Обръщаме внимание на децата на подпомагащите елементи под сричките и думите - линия,
дъга и точка. Четенето трябва да бъде бавно и гладко. Сливаме буквите в срички, а сричките в
думи.
При някои деца отнема повече време да се отработи новият вид срички. Помагаме на децата,
като четем заедно с тях толкова, колкото е необходимо. Може да се практикува четене на глас от
едно дете, а останалите деца да следят с пръст. След това децата се редуват.
Правим връзка между текста и илюстрацията, както и между текста и историята към буквата.

Пишем буквата Г: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор много харесват Григор и Гери. Децата са горди, че
започват да разбират езика на гаргите. Гери и Григор канят децата на излет. Ася и Явор
благодарят за поканата и приемат с радост.
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Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Л.
Въвеждане с история: Ася и Явор са поканени от гаргите Гери и Григор на излет. Как обаче да
отидат на излет с птиците? Птиците летят. Леле, колко е полезно, че Ася и Явор са ходили на
училище за летене! Те са се научили да летят с летящ килим, със самолет, с делтапланер и с
балон. Много лесно! Ще използват летящ килим.
Докато летят в небето, децата виждат един орел (голяма граблива птица, която ловува мишки
и лалугери). Орелът прелита близо до тях, поглежда ги любопитно и отлита. Отвисоко те
виждат и едно голямо животно с рога, което им прилича на елен. Григор им казва: “Това не е
елен, а лос. Знаете ли, че лосовете много обичат сол? Когато идват при мен в гостилницата, аз
ги черпя със солени близалки”.
Летящият килим на Ася е Явор е вълшебен. За един ден те могат да прелетят през различни
сезони. Те отиват да видят лехите на село през пролетта, когато растат лалета, и през лятото,
когато растат малини. Приятелите спират в лятото и се черпят с лимонада и сладолед с
малини.
Откриваме думи
Ася и Явор попаднаха на фигури от букви. Те трябва да подредят буквите така, че да получат
думи. Нека да им помогнем. Към всяка дума има схема. Местата на гласните са отбелязани с
червено в схемата. А къде се намира Л в схемата? Оцвети в твоя любим цвят квадратчето, в
което е мястото на Л.
Като допълнителна стъпка децата може да напишат думите в схемите. Ако има деца, които се
затрудняват с изписването на новата буква Л, те може да завършат задачата, след като са
отработили писането на буквата в задача 6.
Отговори: луна, легло, лале
Изработваме буквата Л
Материали: картинка на буквата Л на фона на лимон от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме кускус. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Четем срички
Продължаваме да отработваме четенето на срички от вида съгласен + съгласен + гласен (ССГ).
Трябва да го отработим максимално добре, защото на всеки следващ етап думите за четене и
сричките се усложняват.
Ако децата се затрудняват, им припомняме начина на четене по модела, въведен при буква Г,
задача 3. След това отработваме по него различни комбинации от букви, взети до момента.
Откриваме думи
Зачертаваме всички букви, които се повтарят. Кои букви остават? Каква дума можем да
съставим от тях? А сега прочети думата отзад напред. Коя дума се получава?
Отговори: лос, сол, месо, осем
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Четем срички, думи и текст
Думите са подредени по точно определен начин. Част от думите може да са непознати за децата.
Ако децата проявяват интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с
тях. По този начин работим и за разширяване на речниковия им запас.
Правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и историята към буквата.

Пишем буквата Л: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Изгря луна. Приятелите решават да поспят. Те постилат летящия
килим до лехата и лягат на него. Ася казва: “Леле, колко е хубаво да летиш! Какъв незабравим
ден!”.
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Упражнение за концентрация

Припомняме на децата с кои букви сме се запознали в тази група.

Въвеждане с история: Ася и Явор се събуждат след излета. Гаргите Григор и Гери също са до
тях. Ася и Явор не искат още да се разделят със своите приятели. Те отиват да се разходят заедно
в село Танево, преди да продължат голямото си пътуване.
На полето се чува “тру, тре, три”, работи трактор. Григор намира на полето една симпатична
зелена гъсеница. Той иска да я спаси от трактора. Взима я и я отнася в градината, в лехата при
граха. Там гъсеницата може да се превърне в хубава пеперуда. Децата са много впечатлени:
колко мил и грижовен е Григор! Всеки обича пеперуди, но не всеки обича гъсеници.
Ася и Явор малко се натъжават, че трябва да напуснат новите си приятели. Гери им казва: “Не се
натъжавайте! Знам, че обичате игри с думи, затова съм ви приготвила една вълшебна
кръстословица. В нея има закодирано послание. Когато я решите, ще разберете какво ви
пожелаваме. Очакват ви нови приключения”.

Откриваме букви
Ася и Явор намериха един лист хартия със странни символи. Нека да помогнем на Ася и Явор да
разберат какви са те.
Децата трябва да открият буквите и да ги запишат в полетата под задачата.
Като допълнителна стъпка децата може да измислят думи с тези букви.

Четем срички
Опитай да бръмчиш като трактор и прочети сричките.
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Решаваме кръстословицата и откриваме посланието
Ася и Явор получиха от гаргата Гери кръстословица, в която има скрито послание.
За да разберем какво е посланието, трябва да решим кръстословицата. Под всяка картинка
трябва да напишем думата към нея. В оцветените квадратчета ще се образуват думи.
Когато ги прочетем заедно, ще разберем посланието.
Отговори: иглу, елха, торта, шише; листо, малина, самолет, лимон, стол
Посланието е: ЛЕТИ СМЕЛО

Четем текст
За да прочетем текста, трябва да превърнем картинката в дума. (Думата е гъсеница.)
Обръщаме внимание на децата на връзката между текста и илюстрацията, както и между текста
и историята към буквата. Задаваме въпроси към текста.

Завършване с история: Ася и Явор се сбогуват с жителите на вълшебната гора и с новите си
приятели от село Танево. След това хубаво послание от кръстословицата те се качват на
летящия килим и се отправят смело към следващото приключение.

Очакван резултат: Децата могат да сливат буквите в срички от вида ССГ. Четат осъзнато, т.е.
разпознават границите на думите в изречението и ги отделят една от друга; възприемат думата
като отделна смислова единица и проявяват интерес към значението й. Правят връзка между
прочетеното и илюстрациите.
Как да продължим: Ако децата не напредват на някой от етапите (например с определен вид
сричка или при четене на думи), можем да направим за тях още упражнения от същия тип, като
използваме други букви, които са отработени в първите три групи. Ако децата се затрудняват с
разбирането на изречения, препоръчително е да се работи допълнително за разбирането на
думи. (Например да четем думи, да обсъждаме тяхното значение и да ги свързваме с картинки.)
Може да се използват както думите и картинките от тази и предишните групи, така и
допълнителни думи и картинки. Трябва да внимаваме думите да се състоят от букви, познати на
децата.
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Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи Ъ.

Въвеждане с история: Ася и Явор пътуват с летящия килим. Не след дълго виждат долу една
необичайна страна. Всичко там изглежда остро и ъгловато. “Попаднахме в Ъгландия, страната
на ъглите!”, извика Ася. Децата се опитват да кацнат с килима, но това не е лесно, защото
навсякъде стърчат тръни и има остри ъгли. “Колко различна страна! Тук можем да научим
много. Нека да тръгнем по този път, за да се запознаем с жителите на Ъгландия”, предложи
Явор.
Жителите на Ъгландия - ъгландците, се оказват много остроумни и знаят много. Ася и Явор
научават от тях как да броят ъглите. По този начин децата разбират как се казват жителите на
Ъгландия с различни форми - триъгълници, четириъгълници, шестоъгълници, а някои от
тях имат толкова много ъгли, че ги наричат многоъгълници. Ъгландците предупреждават
децата, че в Ъгландия често има мъгла. А когато има мъгла, не се вижда добре и трябва да
внимаваш къде стъпваш, за да не настъпиш някой остър ъгъл или трън.
Ъгландците канят децата да отидат на гости в съседната им страна. Тя се казва Кръгландия.
Нейните жители - кръгландците, не са като тях. Те нямат никакви ъгли. Те са доста закръглени,
много весели и кръжат в един дълъг танц. Въпреки че са много различни, ъглите и кръговете
се разбират много добре и се допълват. (По преценка този абзац може да отпадне.)

Броим колко ъгъла има всяка фигура
Ася и Явор вече знаят как да броят ъглите на различни фигури. Нека сега да опитаме и ние. Да
преброим ъглите във всяка фигура, да запишем техния брой и по този начин ще разберем какви
са фигурите.
Децата трябва да преброят ъглите във всяка фигура и да запишат техния брой на съответното
място. Като допълнителна стъпка може да назовeм заедно с децата фигурите.
Отговори: ъгъл, триъгълник, четириъгълник (квадрат), петоъгълник, осмоъгълник,
четириъгълник (правоъгълник).
Изработваме буквата Ъ
Материали: картинка на буквата Ъ на фона на ъгъл от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме филц или парчета плат по избор. Буквата може да бъде изработена и от други
материали.
Четем срички
Важно е да се насочи вниманието на децата, че Ъ е отделна буква. Тъй като при назоване на
съгласните, те се озвучават с [ъ] (напр. бъ, съ, нъ и др.), в началния етап на ограмотяването
децата често не възприемат Ъ като самостоятелна гласна буква. Те се научават да сричкуват с
другите гласни, а сричките с Ъ остават предизвикателни за тях. Затова е много важно децата да
осъзнаят, че Ъ е самостоятелна гласна буква. Тя има собствен звук. [ъ] може да се чува и без да е
свързан със съгласен звук.
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Къде има Ъ?
Назоваваме обектите заедно с децата (къща, дърво, ябълки, слънце). Нека да преброим колко
срички има във всяка дума. В коя сричка се чува [ъ]? Оцвети кръгчето от схемата, което
отговаря на сричката с [ъ].
Нека да видим какви фигури има на тази картинка. Назоваваме заедно с децата фигурите, а
след това децата ги рисуват (под чертата) - кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник.

Четем думи и текст
Думите са подредени по точно определен начин. Част от думите може да са непознати за децата.
Ако децата проявяват интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с
тях. По този начин работим и за разширяване на речниковия им запас.
На този етап четенето трябва да е слято и осъзнато. Обръщаме внимание на децата, че текстът
има заглавие. Те трябва да разбират прочетения кратък текст. За проверка може да им задаваме
въпроси. Правим връзка между текста и илюстрацията.

Пишем буквата Ъ: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: За Ася и Явор е много интересно всичко, което научиха за ъглите.
Много се зарадваха също да се запознаят с тигъра Ърни и сърната Сара в гората до Ъгландия.
Те се изненадаха, че тигър и сърна могат да бъдат приятели. Оказа се, че Ърни е дошъл в
Ъгландия, за да научи откъде идват ъглите, които има по тялото му. Ърни иска да се върне
вкъщи в Африка и предлага на децата да пътуват заедно. Ася и Явор се съгласяват и много се
вълнуват, че ще научат нови и необичайни неща за хората и животните, които живеят там. Те
решават да пътуват до Африка с балон.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Б.

Въвеждане с история: Ася, Явор и тигърът Ърни летят с балона към Африка. Ърни казва, че
първо ще ги заведе на гости на баба Бони. Баба Бони се грижи за внуците си - момчето Бабби
и бебето Биби, които са дошли при нея за ваканцията. Децата и тигърът Ърни приземяват
балона в двора на баба Бони. Там расте голям баобаб. Баобабът е едно от най-големите
дървета на света и живее много дълго (до 1000 години). Бабби обожава дървото баобаб.
Плодовете му са много вкусни. Ася и Явор опитват плода и много им харесва - все едно ядеш
круша с портокал и ванилия. Баобабът е като един цял свят. Горе на баобаба живее бухал.
Цветовете и плодовете на баобаба привличат бръмбари и други буболечки. Бабби не се бои
от тях, а обича да ги изучава.
Докато децата разглеждат бръмбарите и буболечките, идва един слон. Слонът е приятел на
Бабби и се казва Били. Бабби обяснява на децата, че баобабът е като буркан с вода. Когато
вали, той събира вода в стъблото си. Ако слонът никъде не може да намери вода, си я набавя от
стъблото на баобаба. Децата са във възторг! Колко интересно и необичайно! Те разбират защо
Бабби обича да прекарва ваканцията при своята баба Бони.

Слагаме номера на картинките
В историята се запознахме с момчето Бабби и неговата баба Бони. Това е техният двор. Тук е
написано какво има в двора. Думите имат номера. Намери картинката към всяка дума и
напиши в кръгчето нейния номер.

Изработваме буквата Б
Материали: картинка на буквата Б на фона на бръмбар от „Моите букви“, течно лепило; за
изработката препоръчваме боб. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем срички
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Намираме излишния предмет
Тук има три карти. На всяка от тях има по четири картинки. Една от тези картинки е
излишна. Назови излишната картинка от всяка карта. Напиши първата буква на думата към
тази картинка (балон, охлюв, ножица). От тези букви направи дума, като всички букви могат
да се повтарят по два пъти. Запиши думата и нарисувай картинка към нея.
Отговор: бонбон

Четем думи и текст
Думите са подредени по точно определен начин. Част от думите може да са непознати за децата.
Ако децата проявяват интерес към значението на думите, може да ги обясним и да ги обсъдим с
тях. По този начин работим и за разширяване на речниковия им запас.
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Обръщаме внимание на децата, че текстът има заглавие. Те трябва да разбират прочетения
кратък текст. За проверка може да им задаваме въпроси. Правим връзка между текста и
илюстрациите, както и между текста и историята към буквата (използваме и илюстрациите от
задача 1).
Обръщаме внимание на децата върху препинателните знаци.
. - край на изречението, правим по-дълга пауза
, - кратка пауза, малка почивка
! - възклицание, изразяване на удивление
По този начин се работи с всички текстове в тази и следващите групи.

Пишем буквата Б: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Децата забелязват, че при Бабби има много неща с буквата Б бръмбари, буболечки … А вие за какви неща с буквата Б още се сещате?
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с К.

Въвеждане с история: Ася и Явор още са на гости на Бабби. Бабби иска да запознае децата със
своя приятел - батко Коко. Коко и неговото семейство също са на гости на свои близки. Децата
тръгват пеша към къщата на Коко. Колко красиво и необичайно е наоколо! Какви кактуси
има тук! Бабби предупреждава децата да внимават да не настъпят кобра. Кобрата е голяма
змия, която е отровна. Тя не напада хората, но ако я предизвикаш или настъпиш, може да те
ухапе. Изведнъж децата виждат една голяма костенурка! Тя е голяма колкото куче. Ася казва,
че костенурките живеят много дълго, могат да станат на повече от 100 години.
Децата стигат при Коко. Те се запознават с неговото семейство. Коко кани децата на обяд.
Таткото на Коко е сготвил ориз с кокосово мляко. Кокосовото мляко се прави от кокосови
орехи. Те растат на високи дървета, наречени кокосови палми.
След обяд децата излизат на двора. При батко Коко има много животни: кокошки, кучета,
котки, кози, крави. Децата остават да играят с тях.

Образуваме думи
Постави кокосовите орехи един по един в кошничката и прочети думите, които се образуват.

Изработваме буквата К
Материали: картинка на буквата К на фона на кактус от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме дебел конец. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем срички
Тук за първи път правим съпоставка между звучен и беззвучен. Звуковете [к] и [г] са първата
двойка, която се въвежда в материалите, и се отработва имплицитно. Понятията звучен и
беззвучен ще бъдат обяснени на по-късен етап.
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Слагаме сричките на правилните места
Тук има няколко животни от Африка. Под всяко животно пише как се казва то. В думиите обаче
липсват срички. Нека да открием липсващите срички и да ги свържем с техните места в
думите.

Четем думи и текст
За да прочетем текста, трябва да превърнем картинката в дума.
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и историята към буквата (Коко е момчето, на
което Ася, Явор и Бабби са на гости. Той има много животни в двора).

Пишем буквата К: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Колко интересно! В Африка също има такива животни както при нас котки, кокошки, кози, крави. Но има и различни - кобри, костенурки, големи като кучета,
слонове, жирафи. Ася и Явор много искат да видят жираф на живо. Жирафът е най-високото
животно на света. Едно дете може да докосне само краката му, най-много до коляното. Ася и
Явор казват: “Оставаме тук! Искаме да се покатерим на някое високо дърво и да прегърнем
жираф!”.
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Жж. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Ж.

Въвеждане с история: Жега е. Въпреки това Ася и Явор продължават да пътуват пеша, защото
имат желание да научат повече за живота в Африка, да се запознаят с нейните жители, да
видят още интересни животни и да прегърнат жираф.
По пътя те виждат жерави. Явор се чуди: “Как така жерави в Африка?! Нали тези птици живеят
при нас?”. Ася му обяснява: “Жеравите са прелетни птици, те зимуват в Африка”.
Ася и Явор са много жадни. Те виждат вода и отиват до нея. Оказва се, че това е жабуняк. В него
живеят огромни жаби, направо жаби гиганти. “Не бива да пием от жабуняка. Опасно е”, казва
Явор. До жабуняка една жена бере жълти цветя, които приличат на жълтурчета. Децата й
казват, че са жадни. Жената им дава вода и ги пита защо са дошли тук. Те й разказват за тяхното
желание да видят жираф на живо и да го прегърнат. “Аз имам приятел жираф, който се казва
Жан. Аз му нося жълъди. И тези жълти цветя са също за него”, казва жената.
Ася и Явор са много щастливи, когато най-сетне виждат жираф. Жирафът Жан навежда дългата
си шия и децата го прегръщат. Какво невероятно чувство да прегърнеш най-високото животно
на света!

Свързваме картинките със срички
На тази картинка има много неща, които започват с Ж. Нека да потърсим кои са те и да ги
назовем. В дъгата са написани първите срички на тези думи. Нека да свържем всяка сричка с
подходящата картинка.
Отговори: жаба, жито, жена, жълъд, жерав, жабуняк, жълтурчета, жираф

Изработваме буквата Ж
Материали: картинка на буквата Ж на фона на жаба от „Моите букви“; за изработката
препоръчваме жито. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем срички
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Оцветяваме кубчетата
Оцвети кубчетата с буквите Ж, Х и К в посочените цветове. Какво се получава от оцветените
квадратчета? Преброй еднаквите букви и запиши числото им в съответното кръгче.

Четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата (Ася и Явор виждат големи жаби, когато минават покрай жабуняка). Да се
обърне внимание на стихчето в текста.

Пишем буквата Ж: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: На Ася и Явор им е много забавно в Африка. Особено много им хареса
историята за жабите Жужи и Жеко. Кой би помислил, че може да има колеж за жаби! Тази
история напомня на Ася и Явор за книгата на Йордан Радичков “Малки жабешки истории”.

(Ако има възможност, тази книга може да се покаже на децата.)
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи със З.

Въвеждане с история: Нали си спомняте, че в предишната история Ася и Явор се запознават
с жирафа Жан? Той им разказва за едно забележително място, което се казва Зоо зона. В Зоо
зоната се събират най-разнообразни животни, за да празнуват и да се забавляват. Децата са
много заинтригувани, става им интересно. Жирафът Жан предлага да ги заведе в Зоо зоната.
Оказва се, че точно сега в Зоо зоната се организира празненство - денят на Земята.
Жирафът ги запознава със зебрата Зита. Зита е музикантка и подготвя празника заедно с
горския заек, когото децата вече познават от фермата на Коко. Децата заварват зебрата Зита
и горския заек много заети, защото гостите започват да пристигат. Идват най-различни
животни от най-различни краища на Земята: змии, бизони, кози, носорози и други.
Ася и Явор се захващат да помагат. Ася поздравява гостите, раздава им рози и зелени значки
и им казва да заповядат в Зоо зоната. А Явор застава до масата с храната и раздава на
животните зеленчуци и други здравословни почерпки: дава зеле на бизоните и зайците,
зрънца на гризачите и за всички други по залък от нещо много вкусно. Животните се
запознават, разглеждат Зоо зоната и чакат с нетърпение празненството да започне. (По

преценка този абзац може да отпадне.)

Разделяме животните
Ася и Явор се грижат за гостите в Зоо зоната. Нека да им помогнем да разделят животните в
Зоо зоната на две полянки. Свържи животните, в имената на които има С или З, със
съответните полянки.
Първо назоваваме животните заедно с децата. При необходимост думите се повтарят бавно и
продължително, с акцент върху звука, който търсим.
Отговори: С - носорог, слон, лисица, сърна, костенурка; З - зебра, коза, заек, язовец, змия, бизон

Изработваме буквата З
Материали: картинка на буквата З на фона на зъб от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме шарени помпончета. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем срички
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Сглобяваме пъзел с думи
Явор и Ася намериха парчета от пъзел. Сглобиха го и видяха, че се образуват думи. След това
от думите децата съставиха изречение. Нека да опитаме и ние.
Първо ще открием думите и ще ги запишем в полетата по-долу. След това от тези думи ще
съставим изречение и също ще го запишем.
Отговор: Заекът носи зелено зеле.

Четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.

Пишем буквата З: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Така в Зоо зоната животните се забавляват и празнуват деня на
Земята. Зебрата Зита обещава на гостите, че на залез слънце ще има голяма изненада. Но за
нея ще разберем в следващата история.
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Упражнение за концентрация
Припомняме на децата буквите З и Ж.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи З и Ж.

Въвеждане с история: Ася и Явор все още са с животните в Зоо зоната. Залез е, жегата
намалява. Животните се радват, че са заедно на празника на Земята. Всички очакват с
нетърпение голямата изненада - концерт под звездите. Зебрата Зита и жирафът Жан
излизат на сцената. Завесата се отваря и зрителите виждат оркестъра. Диригент на
оркестъра е голямата жълто-зелена змия Зузи Жи. Зузи Жи представя солистите - пчелата
Зара и бръмбара Жак. Те ще изпеят песента “Заедно живеем на Земята”. Зара и Жак започват
да пеят:
“Зззаедно жжживеем на Ззземята.
Зззаедно жужжжим в зеленината…“
Включва се и оркестърът. Животните музиканти свирят на различни инструменти и
зазвучава незабравима мелодия. Зрителите са във възторг и всички започват да пеят.
Зебрата Зита има още една изненада за гостите. Тя е поканила своя приятел музикант момчето Жорко. Животните са много развълнувани. Толкова много известни музиканти на
живо в Зоо зоната тази година!
Рок дуетът “Железни струни” на зебрата Зита и момчето Жорко държат животните будни до
зори.

Правим разлика между З и Ж
В историята за Зоо зоната имаше необичайни певци - пчелата Зара и бръмбарът Жак.
Нека да покажем как прави пчеличката, като произнасяме с усмивка З-З-З-З-З-З-З-З-З-З.
А сега с кръгли устни да направим звука на бръмбара - Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж.
Докато децата произнасят звуковете, пишем буквите на дъската.
Целта на упражнението е децата да усетят разликата в артикулирането на звуковете [з] и [ж],
както и да видят разликата в изписването на буквите.
Четем срички
Сричките могат да се четат както в колона, така и в редица.
Оцветяваме змията
Оцвети змията Зузи Жи в жълто и зелено.
Децата трябва да следват легендата.
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З-Ж. История и насоки за работа

Четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквите. (Жорко и зебрата Зита са музиканти, които вземат участие в концерта в
Зоо зоната.)

Завършване с история: Ася и Явор са възхитени! Колко интересно място е Зоо зоната! Там
животни и хора могат да създават заедно музика. Вижте само Жорко и зебрата Зита. Колко
жалко, че празненството не може да продължи завинаги! Животните канят Ася и Явор да
заповядат отново в Зоо зоната следващата година на деня на Земята.
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Ъ Б К Ж З. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация
Припомняме на децата с кои букви сме се запознали в тази група.

Въвеждане с история: Толкова много неща научиха и преживяха Ася и Явор напоследък! Ася,
която мечтае да стане ветеринарен лекар, научи много за животните. А Явор, който мечтае да
стане пътешественик, разбра, че в света на книгите може да се пътува по различни начини.
Особено много помагат крилете на фантазията. Жирафът Жан изпраща Ася и Явор. Той е много
впечатлен как те следват мечтите си и как за техните желания няма граници. Децата прегръщат
жирафа Жан. Много им е жал да се разделят, но трябва да продължат пътуването си. Решават да
пътуват с делтапланер. (Ако децата се затрудняват с разбирането на думата “делтапланер”, може да покажем
илюстрацията Училище за летене към буква У.) Ася и Явор искат да отидат на запад и да видят високи
планини.

Недобукви - разпознаваме и дописваме буквите
От делтапланера Ася и Явор виждат на Земята някакви странни символи и се чудят какво ли
означават те. Дали това са букви от друг език, или може би са части от букви от нашата
азбука? Хмм, нека да помислим. Ако това са части от букви от нашата азбука, кои са тези
букви?
Четем срички
Тук въвеждаме понятията звучен и беззвучен.
Да сложим ръка отпред на шията, където е гърлото, и да кажем продължително
СССССССССССС. А сега, без да махаме ръката, нека продължим със ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Усещаш ли разликата? Тя се усеща много добре, защото при З гърлото трепери. Това означава,
че [з] е звучен. А сега да чуем пак СССССС. Чува се много по-тихо, нали? Това означава, че [с] е
беззвучен и гласът в гърлото почива.
Много съгласни образуват двойка със звучен или беззвучен, като разликата между тях е съвсем
малка. Когато ги произнасяме, устата се движи по един и същ начин, като при звучните
съгласни гласът е по-силен, а при беззвучните е по-тих.
Например:
[с] и [з] са двойка беззвучен - звучен, изговаряме ги с усмивка.
[ш] изговаряме с кръгли устни като хобот. Кой е другият звук от двойката, който се произнася
с кръгли устни като хобот? Кой от двата е звучен и кой е беззвучен?
[к] - Kой е другият звук от двойката? Кой от двата е звучен и кой е беззвучен?
Помогни си, като поставиш ръка на шията, където е гърлото.
Разчитаме посланието
Жирафът Жан е разбрал, че Ася и Явор обичат изненади и закодирани послания. Затова им
подарява за “довиждане” едно зашифровано с цифри послание. Нека да помогнем на децата да го
разкодират.
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Ъ Б К Ж З. История и насоки за работа
В таблицата има цифри от 1 до 9. Под всяка цифра има буква. Разгадай посланието, като
замениш цифрите от облаците със съответните букви. Запиши посланието.
Посланието е: ЛЕТИ БЪРЗО

Четем двойки думи със звучни и беззвучни съгласни
Затвърждаваме звучни и беззвучни съгласни. При необходимост обясняваме още веднъж
разликата между тях. При четенето на думите демонстрираме, че озвучаването или
обеззвучаването на съгласните коренно променя значението на думата. Препоръчително е да
се обсъди с децата значението на думите.

Четем изречения и намираме подходящата картинка

Игра на думи
Нали си спомняте, че Ася и Явор бяха в Ъгландия? Жителите на Ъгландия им зададоха един
въпрос, който ги накара много да се замислят. Нека да прочетем въпроса и да опитаме да
отговорим на него.
Къде се крие думата ЪГЪЛ? Намери я и я огради.
Децата трябва да открият думата ъгъл в думата кръгъл.

Завършване с история: Ася и Явор следват посланието на жирафа Жан. Те нямат търпение да
стигнат до следващото си приключение и затова летят бързо с делтапланера на запад.

Очакван резултат: Децата могат да сливат букви в различни видове срички. Диференцират
звуковете [з] и [ж]. Осъзнават разликата между звучен и беззвучен съгласен. Могат да четат 3- и
4-срични думи. Четат осъзнато, отговарят на въпроси към текста. Разбират прочетеното.
Как да продължим: Ако децата не напредват с четенето на думи с определени струпани
съгласни, може да ги отработим първо в срички, а после в кратки думи. След това може да
направим допълнителни упражнения с по-сложни думи и изречения. Трябва да внимаваме
думите да се състоят от букви, взети до момента. Ако децата се затрудняват с разбирането на
текста, обясняваме непознатите думи, активно използваме илюстрациите и задаваме
подпомагащи въпроси. Препоръчително в този случай е да се задават затворени въпроси,
предполагащи отговори с една или две думи.
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Пп. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с П.

Въвеждане с история: Ася и Явор пътуват с делтапланер на запад към високи планини. Стигат
до планината Алпи. Делтапланерът плавно се снижава и каца на една планинска поляна.
Поляната е заобиколена от скали. Децата виждат, че в скалите има пещера. Те отиват към
пещерата и пред нея намират един пакет. На пакета пише „Пъзел за пътешественици“. В него
има упътване: Ако подредиш пъзела правилно, ще получиш карта с пътя, по който да
продължиш. Децата се справят с пъзела и картата е готова. Тя показва планинска пътека,
която води към замъка на принцеса Паулина.
Замъкът на Паулина е истински приказен замък - ограден е с крепостна стена, покрай която
прелитат прилепи, а по пътеките в градината се разхождат пауни. Ася и Явор са много
впечатлени от пауните и прекрасните пъстри пера на техните опашки.
Децата се запознават с принцеса Паулина. Паулина е много приятна и дружелюбна и кани
децата да останат при нея на гости.

Намираме думи и ги свързваме със сричка
Ася и Явор срещат един вълшебен паун, който също обича игри и задачи с думи. На перата на
пъстрата му опашка има букви. Помогни на Ася и Явор да решат задачата на пауна. Намери
картинките към думите, които започват с буквите от перата на опашката на пауна и
свържи картинката с правилното перо (планина, птица, пътека, поляна, прилеп, пещера,
пъзел).

Изработваме буквата П
Материали: картинка на буквата П на фона на писмо от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме пайети. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем срички
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Решаваме ребуси
Принцеса Паулина, с която Ася и Явор се запознават, им разказва, че притежава вълшебен
папирус. Това е старинна хартия, направена от растение, което също се казва „папирус“.
Принцесата пише по този папирус с мастило и пера от пауните специални ребуси. Ребусите
са гатанки, в които думи се променят и се превръщат в други думи. Ася и Явор са впечатлени.
Те обичат предизвикателни игри с думи и искат да пробват да решат няколко ребуса на
принцеса Паулина.
Нека да помогнем на децата да ги решат. В ребусите има картинки, букви и други необичайни
символи.
Показваме/записваме символите и ги обясняваме на децата.
= Заменяме една буква с друга.
‘ Буквата отпада.
Решаваме заедно с децата ребусите. Първо записваме думите към картинките над зелените
линии. След това променяме думите стъпка по стъпка. Накрая записваме новополучените думи
над сините линии.
1. Ребус: На картинката има КУПА. Трябва да заменим буквата К в думата КУПА с буквата С и
получаваме СУПА.
2. Ребус: На картинката има БИЛЕТ. Заменяме буквата Б в думата БИЛЕТ с буквата П и става
ПИЛЕТ. После махаме последната буква и получаваме думата ПИЛЕ.
3. Ребус: Добавяме към сричката ПУ думата КЪНКИ. Заменяма буквата Ъ с А и получаваме
ПУКАНКИ.

Четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
Ако децата се затрудняват да прочетат целия текст, може да прочетат една част от него, а
останалата част да прочетем ние и да я обсъдим с тях.
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Пишем буквата П: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор прекрасно се справят с предизвикателството с ребусите
и стават истински приятели с принцеса Паулина. Паулина иска да научи повече за техните
приключения и пътешествия и кани децата да останат по-дълго при нея.
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Йй. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи Й.

Въвеждане с история: Ася и Явор разказват на принцеса Паулина за техните многобройни
пътешествия. Паулина запознава децата с Йони, нейния най-голям приятел. Паулина и Йони
водят много здравословен живот - те се хранят с йогурт, който правят сами, и практикуват
йога, една специална гимнастика за здрав ум и здраво тяло. Йони и Паулина никога не
боледуват, най-много да си ожулят пръста, докато играят с йойо (препоръчително е да се покаже
играчката), и да им се наложи да го намажат с йод.
Йони също е пътешественик, обича да пътува, да се запознава с нови хора и да учи езици. Ася и
Явор казват, че те най-много обичат да пътуват в света на книгите. Йони възкликва: “Крайно
време е да ви покажем нашата библиотека! Там има книги на най-различни езици. Някои книги
са написани с йероглифи”.
Йероглифите са вид азбука, която не е като българската. Един йероглиф не е само една буква,
той може да бъде сричка или дори цяла дума. С йероглифи са писали в древни времена. И сега
има йероглифи, например в китайския и японския език.
Йони казва, че най-много хора живеят в Китай и говорят китайски език. А Явор се сеща: „Значи
повечето хора по света пишат точно с йероглифи!“.

Намираме картинките, в думите на които се чува Й
Явор намери една интересна книга със задачи и ребуси. Книгата беше отворена на
страницата с Й. Някой се е опитал да намери думите, в които се чува [й], но не е успял.
Нека да довършим задачата, като намерим всички картинки към думите, в които се чува [й], и
ги оградим.
Отговори: зайче, лейка, чай, червей, пейка, трамвай
Преди да преминем към изпълнението на задачата, назоваваме картинките, като изговаряме
ясно думите. Даваме пример с думата зайче, като уточняваме, че не се чува [и], а само едно
кратко [й]. Демонстрираме разликата между двата звука, като произнасяме думата зайче първо
с [й] (заЙче), а после с [и] (заИче). Децата произнасят по същия начин и останалите думи от
задачата, за да усетят разликата.

Изработваме буквата Й
Материали: картинка на буквата Й на фона на йойо от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме моливи. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Четем срички и кратки думи
Преди да започнем с четенето на сричките и думите, първо трябва задължително да отработим
произношението на [й]. Демонстрираме на децата как се произнася [й] в началото, а после в
средата и в края на думата. Повтаряме звука толкова пъти, колкото е необходимо, за да го
запомнят. Някои деца имат нужда от повече повторения.
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Откриваме буквите И и Й
На тази картинка има йероглифи. С тези йероглифи е написана думата “истина” на китайски
език. В йероглифите са се скрили буквите И и Й. Преброй колко букви И и колко Й се крият там и
запиши техния брой в съответното квадратче.
Питаме децата каква е разликата между двете букви. Обясняваме също, че И е гласна, а Й е
съгласна. При необходимост демонстрираме още веднъж разликата между двата звука.

Четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите.
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Пишем буквата Й: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор са много впечатлени от Йони и от това, че той знае толкова
много за различни езици. Те искат да отидат на Изток, в страни, където се пише с йероглифи.
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Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
От тази буква до края четенето на срички не е основен фокус. На този етап се очаква децата
вече да сричкуват плавно. Затова за сричките не се предлага отделна задача, а те се четат,
когато запознаваме децата с буквата. По преценка това може да стане и след въвеждащата
история.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с В.

Въвеждане с история: Ася и Явор разказват на пътешественика Йони, че вече са пътували с
автобус и по въздуха, но още не са плавали по вода и не са се возили с влак. Йони ги съветва
да вземат влак от Алпите и да се повозят с него до Италия. От влака се откриват великолепни
гледки - виждат се величествени планини с високи върхове.
Във влака Ася и Явор се запознават с Вова. Вова пътува в един вагон с децата. Оказва се, че
Вова е вулканолог. Децата не знаят какво е вулканолог и Вова им обяснява: “Това е човек,
който изследва вулканите. Вулканът прилича на връх на планина. Има вулкани, които вече
спят, а има и такива, които могат да изригват огнен фойерверк от лава. Това са активните
вулкани”. Вова отива до Италия да види вулкана Везувий. Везувий е точно такъв активен
вулкан. Децата много се интересуват от вулкана Везувий. Те внимателно слушат Вова. Докато
си говорят, Вова и децата хапват вкусни вафлички и си мислят колко е вълнуващо да пътуваш
с влак и да се запознаваш с интересни хора.

Намираме правилната дума
Докато пътуват, Ася и Явор забелязват един интересен влак. На всеки от вагоните с бял цвят
са написани по две думи. Повтори с цветен молив буквите на думата, която отговаря на
предмета или животното от вагона.
Изработваме буквата В
Материали: картинка на буквата В на фона на вулкан от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме накъсани или нарязани късчета вестник. Буквата може да бъде изработена и от
други материали.
Четем думи

Назоваваме действията на картинките
Децата първо назовават действието и после го записват. Помагаме с въпроси. Например: Какво
прави момичето на първата картинка? Какво се случва на втората картинка?
Отговори: свири, вали, звъни, вика, готви, върви
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Вв. История и насоки за работа

Четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.

Пишем буквата В: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор са много впечатлени от Вова и неговата професия. Те
разказват на Вова, че се интересуват от различни езици и искат да отидат до страни, в които
пишат с йероглифи. Вова им препоръчва да отидат в Япония. Той е изследвал вулканите в
Япония и знае, че в тази страна хората също пишат с йероглифи. Вова ги съветва да пътуват до
Япония по въздуха, защото тя е далече.
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Яя. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Я.

Въвеждане с история: Ася и Явор пристигат в Япония. В Япония живеят японци. Японците
говорят японски език и пишат с йероглифи. На децата им става ясно, че те са попаднали в една
много интересна страна.
Япония се нарича Страната на изгряващото слънце. Така са я нарекли китайците, защото,
когато те гледат към Япония, гледат на изток, откъдето изгрява слънцето. Япония е
разположена на Японските острови. Те се намират в Тихия океан, най-големия и най-дълбокия
океан в света. Както Вова разказа на децата, в Япония има много вулкани. Там има високи
планини, зелени гори и язовири. А колко е красива японската вишна сакура! Цветовете на
сакурата са нежнорозови. Има цели паркове с такива дървета.
Ася и Явор много харесват японските ястия. Хората в Япония се хранят с много ориз,
зеленчуци и риба. Но японците ядат също ябълки, ягоди и ядки.
В Япония има много роботи. Те помагат на хората в работата, например могат да чистят, да
подреждат, да сглобяват коли.

Подреждаме думите с Я
Ася и Явор са в Япония. В думата „Япония“ чува ли се Я? Колко пъти чувате Я? Къде в думата се
чува Я?
В Япония Ася и Явор се запознават с робота Ян. Той се опитва да подреди щайгите с плодове: от
едната страна да сложи плодовете, които започват с Я, а от другата тези, които
завършват на Я. Нека да помогнем на робота да се справи по-бързо.
Назоваваме плодовете заедно с децата. След това те свързват всяка щайга със съответната
буква Я.

Изработваме буквата Я
Материали: картинка на буквата Я на фона на яйце от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме черупка от яйце. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем думи
Ако децата се затрудняват с четенето, демонстрираме произношението на Я - [йа] отделно и в
срички.
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Яя. История и насоки за работа

Оцветяваме по легендата
Това е една кодирана картинка. На нея има полета с буквите Я, В и З, които трябва да се
оцветят в посочените цветове. Когато оцветим полетата, ще разберем какво има на
картинката.
Целта на задачата е децата да осъзнаят разликата между буквите Я, В и З.

Четем думи, изречения и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.

61

61

Яя. История и насоки за работа

Пишем буквата Я: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор се подготвят да продължат своето пътешествие. Те си
вземат ябълки и ядки за из път. Яхват летящия килим и продължават към следващото
приключение. Децата никога няма да забравят Япония и медения мирис на цъфналите сакури.
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Дд. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Д.

Въвеждане с история: Ася и Явор пътуват с летящия килим. С него децата могат не само да се
придвижват от едно място до друго, но и да пътуват във времето. Те могат да отидат в
бъдещето или в миналото.
Явор предлага да видят какво е имало в далечното минало, когато още не е имало нито хора,
нито много неща, които ги има днес. В това далечно древно минало, преди милиони години,
Земята била населена от динозаври. Явор знае това от дядо си.
Ася е доволна - много добра идея! Децата казват вълшебните думи: „Давай, килиме! Едно,
две, три! При динозаврите ни заведи!“.
Не след дълго Ася и Явор се озовават в една гора с необичайни дървета. Децата се движат
трудно, защото вали силен дъжд и има дълбоки локви. Добре че Ася и Явор имат
дъждобрани.
Изведнъж дъждът спира, изгрява слънце и децата стигат до една дивна долина. И какво да
видят там! Динозавър, дълъг колкото два автобуса! „Гледай, гледай! - вика Явор. Динозавърът не е сам! Там, в далечината, има и други динозаври! Дай да ги разгледаме! Къде
е нашият далекоглед?“.

Намираме думи
Назови картинките. Кои думи започват с Д? Огради техните картинки. След това намери
тези думи в таблицата.
Отговори: дъга, дърво, дъжд, динозавър, диня
Като допълнителна стъпка децата може да потърсят в таблицата и думи с Т: ракета, стол,
тролей, топка. След това може да обсъдим с децата дали тези неща ги е имало по времето на
динозаврите.

Изработваме буквата Д
Материали: картинка на буквата Д на фона на диня от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме цветни клечки за сладолед. Буквата може да бъде изработена и от други
материали.
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Четем думи

Игра “Сричка или не”
Ася и Явор се разхождат и виждат един динозавър - трицератопс. По тялото му са написани
букви. Ася предлага на Явор да разберат какво е написано върху динозавъра и дали това не е
някаква скрита дума.
Нека да помогнем на Ася и Явор, като първо оградим само тези комбинации от букви, които са
срички. Нали помните, деца, че сричките са само тези комбинации от букви, в които има
гласна? Ако няма гласна, значи това не е сричка.
След като оградихме всички срички, нека да съставим дума с тях.
Отговор: динозавър

Четем изречения и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
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Дд. История и насоки за работа

Пишем буквата Д: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Децата прекарват един дълъг и интересен ден в далечното минало
в долината на динозаврите. Явор е сбъднал своята мечта, която има отдавна, да види
динозаври на живо. А Ася, която иска да стане ветеринарен лекар, също се радва, че е научила
за тези древни животни.
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ь. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи ь.

Въвеждане с история: Докато Ася и Явор пътуват до различни места и в различни времена, те
виждат какви ли не чудеса. Но този път им се случва нещо наистина необичайно. Всичко
започва така: Ася се подхлъзва и пльосва в един дълбок гьол. “Какъв е този гьол?! - възмутено
казва Ася. - Толкова е дълбок, че няма да се учудя, ако от него изплува една сьомга! А сьомгата
е голяма риба!”.
До гъола стои един мъж, който се оказва известен актьор. Актьорът обяснява на децата, че
този гъол се е появил, представете си, от сълзите на една буква, която се казва Ер малък. Ер
малък няма звук, т.е. никой не може да го чуе, и той е много тъжен, защото е самотен и
незабележим. Кой би могъл да помогне?
Ася и Явор познават хора, които имат най-различни умения и различни професии: фризьори,
режисьори, жонгльори, монтьори, дори един вулканолог - Вова. Актьорът обаче смята, че в
този случай задължително им трябва помощ от магьосник. За щастие той познава един
магьосник на име Кольо. Магьосникът Кольо казва, че на Ер малък му трябва
буква-партньор. Точно тогава покрай тях минава буквата О и когато вижда колко е тъжен Ер
малък, много се учудва: „Оооо, какво е станало?”. Нашите приятели й разказват всичко. Буквата
О иска да помогне - за да не е самотен и да бъде чут Ер малък, той винаги ще върви преди О и по
този начин ще се чува. Заедно ЬО ще се чува като ЙО.
След историята децата прочитат думата магьосник.

Изработваме буквата ь
Материали: картинка на буквата ь на фона на гьол от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме прозрачно фолио. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем думи
Нека да назовем професиите на хората от картинките, а след това да прочетем как се
казват те, за да се уверим, че сме ги познали правилно.
Има ли и други професии, в названието на които има същата комбинация от буквите ь и о?
Обръщаме внимание на децата, че сама по себе си буквата ь няма звук. Тя винаги се съчетава с
О. Буквосъчетание ьо може да има само след съгласни букви. Така съгласната се смекчава и се
чува меко [йо]. Буквосъчетание ьо може да има само в средата или в края на думата. ь не може
да бъде първа буква в думата. Няма голяма буква ь.
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ь. История и насоки за работа

Четем текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.

Пишем буквата ь: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Колко необичайна е историята на Ер малък! Въпреки че самият той
няма звук, той е намерил истински приятел - буквата О. Те са станали добри партньори,
направо суперекип! На тях не само гьола, но и морето им е до коленете. От нищо не се
страхуват. Когато са заедно, се чува едно „ЙО“. Ето това се казва история с добър край!
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П Й В Я Д ь. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Припомняме на децата с кои букви сме се запознали в тази група.

Въвеждане с история: Ася и Явор са много доволни от последните си приключения. Те пътуват
през различни времена и страни и откриват за себе си нови светове, научават също много нови
неща. Например, че има езици, на които се пише с йероглифи, които доста се отличават от
българските букви. С йероглифи са писали в древни времена. И сега има йероглифи, например
в китайския и японския език. Оказа се всъщност, че повечето хора по света пишат точно с
йероглифи. Колко интересно нещо са езиците! Всеки език отваря врата към един нов свят.
А ето че приятните изненади за децата не спират! Те попадат на едно необичайно място, пълно
с езикови задачи. “Това е точно за нас!” , радват се децата. Те вземат вълшебния молив, който им
подари маймуната Милена, и се заемат със задачите. Нека и ние да опитаме!

Откриваме буквите
Ася и Явор намират букви, оплетени в мрежа. За да освободят буквите, те трябва да ги
разпознаят. Нека да им помогнем, като запишем отдолу всяка буква, която сме разпознали.
Отговори: Я, В, П, Д, Й, ь

Четем срички
Припомняме на децата понятията звучен и беззвучен. Разликата може да се демонстрира с
поставяне на ръката отпред на шията, където е гърлото.
Сложи ръката отпред на шията, където е гърлото, и кажи П. А сега, без да махаш ръката,
продължи с Б. Усещаш ли разликата? По същия начин е при Т и Д.

Разчитаме посланието
Ася и Явор отново се натъкват на скрито послание, но този път то е кодирано с някакви
йероглифи. Посланието е написано върху египетските пирамиди. То може да бъде разгадано,
ако имаш кода. Кодът е върху каменната плоча при пирамидите. Над всеки йероглиф има буква.
Разкодирай посланието, като замениш йероглифите от пирамидите със съответните букви.
Посланието е: ЛЕТИ НАГОРЕ
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П Й В Я Д ь. История и насоки за работа

Четем думи и изречения
Затвърждаваме четенето на звучни и беззвучни съгласни. При необходимост още веднъж
обясняваме разликата между тях. При четенето на думите демонстрираме, че озвучаването или
обеззвучаването на съгласните променя смисъла на думата. Препоръчително е заедно с децата
да обясняваме значението на думите в двойките.
След прочитане на всяко изречение децата трябва да посочват съответната картинка.
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Четем текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
събитията от историите в тази група (Ася и Явор попадат в замъка на принцеса Палуна,
запознават се с пътешественика Йони, който знае много за езиците).

Завършване с история: Ето че се справихме чудесно с всички езикови задачи! Ася и Явор
продължават към нови предизвикателства и ние скоро ще научим за тях.

Очакван резултат: Децата могат да четат думи с различна сричкова структура. Лесно свързват
думите в изречение, като спазват границите на думите и осмислят прочетеното. Диференцират
звуковете [б] и [п], [д] и [т]. Четат осъзнато, отговарят на въпроси към текста. Разбират
прочетеното.
Как да продължим: Ако децата не напредват с четенето на изреченията, трябва да работим
върху отделни думи, които след това да включим в словосъчетания, както и върху изречения с
нарастваща структура. За тази цел може да направим допълнителни упражнения по модела на
тези в материалите. Трябва да внимаваме думите да се състоят от букви, познати на децата. Ако
децата се затрудняват с разбирането на текста, обясняваме непознатите думи, активно
използваме илюстрациите и задаваме подпомагащи въпроси. Препоръчително в този случай е
да се задават затворени въпроси, предполагащи отговори с една или две думи.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Ф.

Въвеждане с история: Ася и Явор се разхождат. Горещо е като във фурна. Децата сядат на
пейка до един фонтан, за да си починат и да хапнат филийки с конфитюр. При фонтана е много
приятно, пръските от водата охлаждат децата. Изведнъж покрай тях профучава една футболна
топка. Тя почти счупва фенера до тяхната пейка и цопва във фонтана. Ася и Явор се оглеждат
и виждат едно момче във футболен екип. Той им казва: „Извинете! Аз ритнах топката по-силно,
отколкото исках. Много съм развълнуван. Футболният отбор, на който съм фен, спечели
финала. Аз се казвам Филип“. Филип изважда топката от фонтана. А Ася и Явор го канят да
седне при тях и да се почерпи с филийка с конфитюр. Те му разказват за себе си и своите
приключения, че могат да пътуват по различни начини, а с крилете на фантазията могат да
отидат навсякъде. Тогава Филип казва на децата, че той също обича да фантазира и ги кани да
дойдат с него в света на неговата фантазия. Във фантазията си Филип живее на един
прекрасен остров в морето заедно със своите приятели футболисти.

Свързваме думите с картинките
Децата прочитат думите, свързват думите с картинките към тях и подчертават всички букви Ф в
думите.

Изработваме буквата Ф
Материали: картинка на буквата Ф на фона на фенер от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме фолио с мехурчета. Буквата може да бъде изработена и от други материали.

Четем думи
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Решаваме ребус
Показваме/записваме символа и го припомняме/обясняваме на децата. Подобна задача има
при буквата П.
‘ Буквата отпада. Всяка запетая означава отпадане на
буква. Запетая преди картинката означава, че отпада
буква в началото на думата. Запетая след картинката
означава, че отпада буква в края на думата.
След това решаваме ребуса по следния начин:
1 стъпка: На картинката има фея. Записваме думата ФЕЯ. Зачертаваме последните две букви и
остава буквата Ф. Записваме я в полето отдолу.
2 стъпка: На картинката има бут. Записваме думата БУТ. Зачертаваме буквата Б и остават буквите
У и Т. Записваме ги в полето отдолу.
3 стъпка: На картинката има бонбон. Записваме думата БОНБОН. Зачертаваме последните 4
букви и остават буквите Б и О. Записваме ги в полетата отдолу.
4. стъпка: На картинката има лук. Записваме думата ЛУК. Зачертаваме последните две букви и
остава буквата Л. Записваме я в полето отдолу.
Прочитаме думата, която се получава.
Отговор: футбол

Четем изречения и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
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Пишем буквата Ф: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор много харесват света на фантазията на Филип. Ася казва:
“Филип, в твоята фантазия ти си като Питър Пан! Като момчето от книгата на Джеймс Матю
Бари, което също живее на един фантастичен остров със своите приятели и една фея. Само че
Питър Пан не играе футбол и не иска да порасне!“.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Ч.

Въвеждане с история: Чували ли сте за танца Ча-ча-ча? Това e един много хубав, ритмичен
танц. Ася и Явор много го харесват. Те се чудят как да се научат да танцуват Ча-ча-ча. Явор казва
на Ася: “Ча-ча-ча танцуват в Латинска Америка. Трябва да отидем там. В Латинска Америка
говорят на испански и португалски език. Ще научим и тях!”. Ася подскача: ”Чудесна идея! Винаги
съм мечтала да отида там! Няма какво да чакаме! Да грабнем по една чанта с череши за из път
и да тръгваме! Ще летим с черния чадър, като Мери Попинз“. (Може да припомним/обясним на децата

за героинята от романа на Памела Травърз.)

Черният чадър отнася децата до едно училище по танци. Учителят Санчо ги научава да
танцуват чевръсто Ча-ча-ча. Много е приятно да почукваш с токчетата на обувките и да броиш
стъпките: „Раз-два-три. Ча-ча-ча“.
Ася и Явор са много симпатични на Санчо и той ги кани на вечеря, за да ги запознае със
семейството си. Санчо слага на масата чинии, взема един голям черпак и казва: „Днес ще ви
почерпя с чили. Това е ястие от боб и кайма. Внимавайте обаче, в него има червени чушлета. Те
са доста лютички. Ние наричаме тези червени чушлета чили, затова и ястието се казва по този
начин“. Санчо е добър готвач, а семейството му е много весело и чаровно. След вечерята с чили
всички пият по една чаша чай. (По преценка този абзац може да отпадне.)
Чичото на Санчо се оказва учен, който изучава птиците. Най-много се интересува от папагали.
Той кани всички да му отидат на гости в четвъртък, за да видят неговото папагалче Чочо, което
може да говори почти като човек.

Свързваме сричките с картинките
На тази картинка има различни предмети. В названията на тези предмети се чува [ч]. В някои
от думите обаче има сричка ЧА, а в останалите думи има сричка ЧЕ. Нека да назовем всеки
предмет и да го свържем със сричката, която чуваме - ЧА или ЧЕ.

Изработваме буквата Ч
Материали: картинка на буквата Ч на фона на чайник от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме черен чай на листа. Буквата може да бъде изработена и от други материали

Четем думи
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Игра “Намери правилните чушки”
Намери и оцвети в червено само чушките, в които има сричка ЧУ. Внимавай, защото има
хитри чушлета, които могат да те объркат.

Решаваме гатанка, четем думи и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
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Чч. История и насоки за работа

Пишем буквата Ч: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор си говорят: „Колко очарователни и сърдечни са хората, с
които се запознахме! А колко сладко е папагалчето Чочо! Как да им кажем „Чао!“ и да се
разделим с тях? Нека да останем по-дълго заедно. Санчо сигурно ще ни научи и на други хубави
танци освен Ча-ча-ча, а и ще прекараме повече време с учения и внучето му Чарли“.
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Упражнение за концентрация

Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Ц.

Въвеждане с история: Ася и Явор прекарват чудесно при семейството на Санчо. Те
продължават да се учат да танцуват в училището по танци. Една вечер там има концерт. В него
участват един певец и една цигуларка. Цигуларката свири на цигулка толкова хубаво, а
певецът пее толкова красиво, че цялата зала ръкопляска и им праща въздушни целувки.
След концерта цигуларката и певецът разказват много интересни неща на децата, на Санчо и
неговия чичо. Оказва се, че певецът е също и летец. Той има малък самолет и обича да лети с
птиците високо в облаците. Чичото на Санчо казва: “Чудесно! Аз изучавам птиците. Има птици,
които живеят на много отдалечени места. До тях не може да се стигне без самолет”. Летецът
предлага: “Да отидем заедно на експедиция! Ще наблюдаваме птиците“.
Летецът, цигуларката, децата и чичото учен се качват в самолета. С тях тръгва също един борец,
за да ги защитава, ако ги нападнат хищници.
По време на експедицията нашите пътешественици срещат много различни птици. Една от тях е
колибрито - най-малката птица на света. Когато вижда колибрито, Ася възкликва: „Това
птиченце е по-малко дори и от някои цветя!“. Колибрито прелита от цвете на цвете.
Пътешествениците следват неговия полет и им се струва, че попадат в царството на цветята.
Навсякъде има цъфтящи красавици: циклами, иглики, орхидеи!
Цигуларката много се впечатлява, застава в центъра на една поляна и започва да свири на
цигулка една чудесна мелодия - Валс на цветята. А нашите пътешественици и цялото цветно
царство я слушат като истински ценители. (По преценка този абзац може да отпадне.)

Записваме думите, отговарящи на картинките
На тези картинки има хора, които се занимават с различни неща. Нека да назовем какви са
тези хора и да запишем думите. Кой звук се чува в края на всяка дума?
Отговори: летец, плувец, певец, борец, принц

Изработваме буквата Ц
Материали: картинка на буквата Ц на фона на царевица от „Моите букви“, лепило; за
изработката препоръчваме зърна от царевица. Буквата може да бъде изработена и от други
материали.

Четем думи
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Съставяме думи от сричките
Нека да свържем цветята така, че от сричките да се образуват думи, а след това да намерим
подходящите картинки към всяка дума.
Като допълнителна стъпка децата може да напишат думите към картинките.
По желание децата оцветяват цветята.

Четем изречения и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
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Пишем буквата Ц: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Нашите пътешественици видяха много интересни птици. А колко
цветно и красиво е в царството на цветята! На всички много им харесва тази необичайна
експедиция.
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Ц-Ч. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация
Припомняме на децата буквите Ц и Ч.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи Ц и Ч.

Въвеждане с история: По време на експедицията за птици с чичото на Санчо, на Ася и Явор
им се случва нещо необичайно. Те се отдалечават от групата и попадат на една странна
поляна. Навсякъде наоколо е слънчево, само над нея е облачно. На тази поляна започват да
се случват чудеса.
Децата виждат един скакалец, който е по-голям от тях. Те са много учудени: как така те са
по-малки от един скакалец? Не след дълго виждат едно мече, едно врабче и едно зайче и
всички са по-малки от скакалеца. “Какви са тези небивалици?”, питат се децата.
Ася и Явор тръгват по една пътечка и стигат до една къщичка. В нея те срещат две кученца.
Кученцата казват на децата: “Всичко това, което сте видели, не е случайност. Вие сте
попаднали в царството на скакалеца. Този скакалец е много чудат и има магически сили. Той
не обича в неговото царство да има някой по-голям от него. Затова е превърнал мечето в
меченцe, зайчето в зайченце. Той е смалил дори малкото врабче и го е превърнал във
врабченце!”. “Значи и ние сме смалени? Така не е честно! Какъв е този скакaлец?
Тц-тц-тц-тц-тц!“, чудят се децата.

Правим разлика между Ц и Ч
Целта на упражнението е децата да чуят разликата между звуковете [ц] и [ч] и да видят, че те се
изписват с различни букви.
Нека да произнесем думата скакалец и да повторим с усмивка колкото пъти можем Ц-Ц-Ц-Ц...
А сега да произнесем думата часовник и да повторим колкото пъти можем Ч-Ч-Ч-Ч..., като
направим с устата си „хобот“.
Докато децата произнасят звуковете, пишем на дъската съответните букви.
Четем думи
Целта на задачата е децата да затвърдят четенето на Ц и Ч в различни позиции и да усетят
разликата между тях. Първо думите се четат в колона, а след това по двойки (цар - чар...)
В тази задача децата четат и думите с ДЖ и ДЗ, тъй като звуковете [дж] и [дз] образуват двойки
с [ч] и [ц] по звучност. Това обаче не се обяснява на децата. Четенето на ДЖ и ДЗ се упражнява
имплицитно. Обръщаме внимание, че тези буквосъчетания отразявят съответно по един звук.
Откриваме и оцветяваме буквите Ц и Ч
Децата откриват буквите Ц и Ч. Оцветяват буквата Ц в зелено и Ч в червено.
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Четем думи и образуваме умалителни форми
Децата четат думите. В края на упражнението те сами образуват умалителни форми на
съществителните имена.
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Четем текст
Знаете ли, че кученцата, които Ася и Явор срещат в царството на чудатия скакалец, също
били омагьосани? Обаче преди да се смалят, те изяли учебник по математика и станали
кученца математици. Сега те правят изчисления как да възвърнат обичайния размер на
всички, които случайно са попаднали в царството на скакалеца. Затова те трябва да
научат повече за цифрите и числата. Какво ще научат, ще разберем от стихчето
“Кученца математици”.
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.

Завършване с история: Каква чудна история! С помощта на часовника кученцата
математици научават всичко за числата и цифрите. Така те успяват да направят успешно
изчисленията как да избягат от скакалеца. Те добавят на всички, които са били смалени от
него, по две нули. Така всички се увеличават и придобиват обичайната си големина.
Включително Ася и Явор възвръщат човешкия си размер. А чудатият скакалец остава сам в
своето царство.
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Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата. Децата четат сричките.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, започващи с Щ.

Въвеждане с история: Ася и Явор все още са с приятелите си в експедицията за птици. Те
пътуват със самолета. Идва нощ. Летецът казва: „Нощем нищо не се вижда, не можеш да отличиш
щрауса от щъркела. Нека да нощуваме и ще продължим утре“. Всички са съгласни. Наблизо
няма летище и пътешествениците кацат на една поляна. Те си подготвят място за нощувка.
Изваждат от самолета щайга с храна и други вещи. (По преценка изреченията до края на този абзац може
да отпаднат.) Капакът на щайгата обаче нещо не се отваря. За щастие те имат клещи. Борецът
хваща капака с клещите, мощно дърпа и успява да го отвори. От щайгата вадят един фенер и го
защипват с голяма щипка за клона на едно дърво. Фенерът ще свети цяла нощ и светлината от
него ще плаши хищниците. За вечеря имат щрудел - вкусен сладкиш с ябълки, който е
приготвила лелята на Санчо.
След вечеря всички заспиват. Само Ася и Явор са още будни, гледат звездите в нощното небе и
си говорят за бъдещето. Какво ли ще бъде следващото им приключение? Изведнъж децата
усещат, че нещо щрака и шумоли до тях. Когато поглеждат в тревата, се оказва, че един гущер и
един щурец щъкат насам-натам. Явор казва: „Много е необичайно щурец и гущер да са
приятели. Какво общо имат те? Гущерът го чува и му отвръща: „Ние наистина сме много
различни, но имаме и нещо общо: и двамата обичаме нощните концерти. Освен това в нашите
имена има буква Щ. А това е една много специална буква. Ние сме щастливци, че я имаме. Тя ни
носи късмет. Искате ли да ви запознаем с нея? Тя живее наблизо в една щура къща. Ще ви
хареса!“. Ася и Явор тръгват с гущера и щуреца.

Записваме думите с Щ
Не след дълго Ася и Явор виждат шарената къща на буквата Щ. В нея живеят два звука - Ш и Т.
Те много обичат да са заедно. Толкова много, че от техните букви Ш и Т се появила една обща
буква. Когато Ш и Т се чуват заедно, се пише Щ.
Рисуваме на децата модела на произхода на буквата. Това ще им
помогне да я възприемат и запомнят по-лесно. Важно е децата
да осъзнаят, че за отделните звукове [ш] и [т] има букви Ш и Т,
а буквата Щ отразява комбинацията на двата звука - [шт].
Тук виждаме къщата на буквата Щ. До къщата има различни неща. Нека да ги назовем. В кои от
тези думи се чува [шт]? За кои от тях има подходяща схема?
Запиши думите в подходящите за тях схеми, като започваш от точката и следваш
стрелката.
Отговори: гущер, щраус, клещи, щипка, щайга
Изработваме буквата Щ
Материали: картинка на буквата Щ на фона на щипка от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме разглобена дървена щипка. Буквата може да бъде изработена и от други
материали.
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Щщ. История и насоки за работа

Четем думи

Преминаваме по лабиринта по буквите Щ
Оцвети всички букви Щ в любим цвят и ги свържи по линиите така, че да стигнеш до изхода на
лабиринта. Трябва да вървиш само по буквите Щ.

Четем текстове
По преценка децата може да прочетат само един от текстовете.
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
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Пишем буквата Щ: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Към края на деня пътешествениците решават, че са видели достатъчно
много птици и могат да се завръщат. Те се качват в самолета и отиват при семейството на Санчо.
Ася и Явор обаче усещат, че идва време и те да се връщат вкъщи. Санчо прегръща децата и им
казва: “Ще останем приятели завинаги! Очаква ви интересно и щастливо бъдеще!”.
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Упражнение за концентрация
Запознаваме децата с буквата. Децата четат кратки думи.
Прочитаме историята, като с интонацията наблягаме на думите, съдържащи Ю.

Въвеждане с история: Ася и Явор усещат, че тяхното пътешествие постепенно приключва. Те
са били на изток и на запад, на север и на юг. Видели са най-различни неща. Явор бърка в джоба
си и напипва ключ. Стисва го в юмручето си и казва: “Това е ключът ми от вкъщи. Наистина е
време вече да се завръщаме”.
“Нашата люлка под люляка сигурно ни чака - казва Ася. - Когато се върнем, сигурно ще бъде
юни или юли. Това означава, че ще дойдат нашите приятели Юри и Юлия. Те прекарват всяка
ваканция при баба си и дядо си. Любимото занимание на Юри и Юлия е да наблюдават
планетите и звездите. Те искат да станат космонавти. Колко е хубаво да се люлеем с тях на
люлката и да говорим за планетите, например за Юпитер!”.
Явор се сеща: “Знаеш ли обаче? Още не сме летели с космически кораб. И не сме ходили в
Космоса. Нека да се полюбуваме на Земята отгоре, преди да тръгнем за вкъщи”. (По преценка
текстът до края може да отпадне.) Ася казва: “Чудесна идея! За пътуване в Космоса обаче ни трябва
не само космически кораб, но и костюм за космонавти. Този костюм се нарича “скафандър”. Той
е много специален и не се глади с ютия. Скафандърът е много тежък и голям. На Земята с него
човек е бавен като охлюв, но в Космоса той е изключително важен. Той предпазва от студа и
горещината и е пълен с въздух за дишане. В него има вода за пиене и дори вградена мини
тоалетна. Костюмът е като малък космически кораб за един човек”.
“Да, с такъв костюм можем да отидем много надалече. Дори до Юпитер, любимата планета на
Юри”, радва се Явор.

Открий спътниците на Юпитер
Ася и Явор знаят, че Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система. Той има много
спътници, които се въртят около него. Тук има картинка на Юпитер. Но някой е подменил
неговите спътници с неща, които ги има на Земята. Назови картинките. В кои от тези думи
има Ю? Свържи техните картинки с Юпитер.
Отговори: люлка, ютия, юмрук, люляк
Изработваме буквата Ю
Материали: картинка на буквата Ю на фона на ютия от „Моите букви“, лепило; за изработката
препоръчваме гланцирана хартия. Буквата може да бъде изработена и от други материали.
Четем думи
Ако децата се затрудняват с четенето на буквата, демонстрираме произношението на Ю - [йу]
отделно и в срички. Четенето на Ю се упражнява имплицитно, без да обясняваме, че тази буква
отразява два звука.
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От по-голямото към по-малкото
Подреди буквите по големина - от най-голямата към най-малката, така че да се получат думи.
Запиши ги и ги прочети.
Отговори: юрган, компютър, зюмбюл, ключ, охлюв

Четем изречения и текст
На този етап четенето трябва да бъде слято и осъзнато. Работим за четене с разбиране.
Задаваме въпроси, правим връзка между текста и илюстрациите, както и между текста и
историята към буквата.
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Пишем буквата Ю: с тяло, с ръце, с пръст във въздуха и после на хартия

Завършване с история: Ася и Явор са много доволни, че са успели да се полюбуват на Земята
отгоре, от Космоса. Това ще остане завинаги едно от най-любимите им приключения.

88

88

Ф Ч Ц Щ Ю. История и насоки за работа

Упражнение за концентрация

Припомняме на децата с кои букви сме се запознали в тази група.

Въвеждане с история: Ася и Явор са в библиотеката. Те седят на диванчето в детския кът. До тях
има натрупани най-различни книги. Децата се оглеждат и се питат дали всичко, което са
преживели, е било само сън. Дали Ася наистина е била ветеринарен лекар и е лекувала акули?
Дали Явор е карал автобус? Дали те са ходили на училище по летене и са летели с летящ килим,
балон и делтапланер?
Ася казва: “Толкова много неща преживяхме в света на книгите! Ходихме до Африка и Япония.
Видяхме динозаври. Запознахме се с маймуната Милена, която ни подари вълшебен молив”.
Явор пита: “А спомняш ли си художника и неговия хамстер Хари? А принцеса Паулина и нейните
ребуси?”. А вие, деца, какво си спомняте от пътуването на Ася и Явор? Какво видяха те? С кого се
запознаха?

Разпознаваме буквите
Тук има букви, на които липсват различни части. Свържи всяка буква с липсващата от нея
част. Какви букви се получават?
Говорим с децата за това, какво се е случило в историите и текстовете към тези букви и
обобщаваме, например:
Последните приключения на Ася и Явор бяха особено вълнуващи. Те попаднаха във фантазията
на футболиста Филип, на неговия фантастичен остров. После се научиха да танцуват
Ча-ча-ча, срещнаха папагалчето Чочо, което може да говори почти като човек, ходиха на
експедиция за птици и видяха чудно красиви цветя, а след това попаднаха в царството на
чудатия скакалец, който ги смали. Освен това те се запознаха с щуреца и гущера и видяха
щурата къщурка на буквата Щ. А накрая дори успяха да се полюбуват на Земята от Космоса.

Четем думи и стихчета
Затвърждаваме четенето на звучни и беззвучни съгласни. При необходимост още веднъж
обясняваме разликата между тях. При четенето на думите демонстрираме, че озвучаването или
обеззвучаването на съгласните променя смисъла на думата. Затова е препоръчително да
обсъдим заедно с децата значението на думите в двойките.
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Разкодираме посланието
В библиотеката Ася и Явор намират ново закодирано послание. Те взимат вълшебния молив,
който им е подарък от маймуната Милена, и разкодират посланието. Да опитаме и ние!
Нека да разгледаме нашата азбука от „Моите букви“, която сме изработили заедно, и да
препишем буквите в таблицата. Важно е да спазваме реда на буквите в азбуката, защото
само така ще разберем посланието.
Децата изписват буквите от азбуката последователно в полетата с номера. По този начин всяка
буква получава определен номер. В полетата по-долу се записват буквите със съответните
номера. Получава се послание, което децата трябва да прочетат.
Посланието е: ЩЕ ЧЕТЕМ И ЩЕ МЕЧТАЕМ
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Четем текст
С този текст завършва историята на пътуването на Ася и Явор в света на книгите.

Очакван резултат: Децата могат да четат думи със звучни и беззвучни съгласни и правят
разлика между звуковете. Диференцират звуковете [ц] и [ч].
Четат думите слято, свързват ги в изречения, маркират с интонация границите на думите и
изреченията. Справят се с изречения с по-сложна структура. Четат осъзнато, отговарят не само
на затворени, но и на отворени въпроси към текста. Разбират прочетеното.
Как да продължим: На този етап очакваме децата да са постигнали описания по-горе резултат.
Ако все пак някои деца не напредват с четенето на текстовете, трябва да продължим да работим
с изречения. Можем да използваме още веднъж изреченията от материалите и/или да
предложим подобни, като е желателно да са придружени с илюстрации. Важно е да подкрепяме
децата в осъзнаването на прочетеното и в разпознаването на границите на изреченията
(отделяме визуално изреченията на работния лист, ограничаваме полето за четене до едно
изречение, презентираме по едно изречение на отделни картички и др.).
Ако децата се затрудняват с разбирането на текста, обясняваме непознатите думи, активно
използваме илюстрациите и задаваме подпомагащи въпроси. Препоръчително в този случай е
да се задават затворени въпроси, предполагащи отговори с една или две думи.
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