






Преработките са в пълно

съответствие с учебната

програма на МОН.

При новото разпределение на

учебното съдържание

предбуквеният етап е с

продължителност 2 седмици,

а буквеният – с 24 седмици.

Съкратено е времето на

предбуквения етап за сметка

на буквения.



Защо направихме тази 

промяна?

В предбуквения етап се

актуализират знания и умения,

повечето от които вече са

овладявани в детската

градина.

В буквения етап се изгражда

четивният механизъм и се

овладява писането на

ръкописните букви, което

изисква повече време за

упражняване и затвърдяване.



Новото разпределение на учебното съдържание е съобразено

със 7-те часа седмично по български език и литература, при

които се редуват часове по начално четене и писане.

В максимална степен е решен проблемът, който възниква

заради нечетния брой часове.

Случаите, в които се получава така, че в един ден се работи с

две букви, са само 6 часа за цялата учебна година.



В буквара са направени 

следните подобрения:

• Добавени са 6 нови

упражнителни урока, които дават

възможност на първокласниците

да затвърдяват наученото по

предходните теми и да усвояват

учебното съдържание с подходящ

темп.



• В упражнителните и в някои

обобщителни уроци са включени

нови текстове, които звучат

актуално и са съобразени с

възрастовите и психически

особености на първокласниците.

Стихотворенията притежават

висока художествена стойност.











• Добавени са буквосъчетания,

като при избора им е следван

принципът това да бъдат срички

от думи (там, където е

възможно).

• Увеличен е четивният материал

(думи и схеми) в рубриката с

вълшебника и в някои уроци за

затвърдяване, за да се постига

още по-голяма плътност в

уроците по начално четене.





• Подборът на думи дава възможност

да се изпълняват и упражнения с

пропедевтичен характер, свързани с

предстоящото усвояване на езикови

явления и правописни правила в

следващите класове.

• Използвана е нова ефективна

методика при графичното

обозначаване на сричките с лигатури

(дъгички), която да подпомага

четенето при деца, нуждаещи се по-

дълго време от съответните

зрителни опори.



• Удебелените черти в звуковите и

буквените модели, обозначаващи

сричките, са заменени с антенки,

за да са по-лесно различими за

децата.

• Приложен е нов начин за

онагледяване на разликата

между звуковия и буквения

състав при думи, съдържащи ДЖ,

ДЗ, Щ, Ю и Я.





• Добавен е чудесен

илюстративен материал в

новите теми. Снимката в

началото на буквара е

заменена с красива

илюстрация за първия учебен

ден и раздялата с летните игри

и забавления.





Двете тетрадки № 1 и № 2 са с

променени заглавия – те се наричат

тетрадки по писане. Тетрадка № 3

остава със същото заглавие, защото

тя се използва в периода след

началното ограмотяване в часовете

по български език.



Промените в тетрадка № 1 нея са

следствие от прилагането на новата

обща концепция, при която

учебното съдържание е

преразпределено и оптимизирано.

В първата въвеждаща тема

първокласниците се запознават с

правилата при писане. Всяка

следваща тема се разполага на

разтвор, а изучаваните елементи на

букви са групирани съобразно

сходството в графичните им

начертания.



В края на тетрадка № 2 са поместени

шест нови упражнителни урока,

групирани тематично след буквите О,

Л, Ф, С, К и Щ. Те дават възможност на

първокласниците да усъвършенстват

уменията си за писане на букви,

овладявани в предходните теми, да

осмислят връзката между звук и буква,

да подреждат думи в изречения, да

усвояват на практическа основа

правописа на имената и т.н.





В книгата на учителя е поместено

новото разпределение на учебното

съдържание.

Включени са нови методически

разработки на добавените уроци по

четене в буквара и по писане в

учебните тетрадки.


