
              

П Р О Г Р А М А 

Национална седмица на четенето - 11 - 15 декември 2017 г. 

Дата  № Дейности Участват/ 

учител 

 

11.12.2017 г. 

/понеделник/ 

1.  

 

Откриване на Националната седмица на 

четенето 

 

Прогимназиален 

и начален етап 

С. Панова, Г. 

Димитрова, Н. 

Владимирова 

2.  

 

 

 

„Деца четат на деца“ - ученици 

представят /четат/ любимите си 

приказки пред децата от І клас 

ІV клас, І клас 

М. Тенчева 

Ел. Чукарева 

3.  „Моят вълшебен приказен ден“ – 

ученици разказват откъси от любими 

приказки; рисуват приказни герои  

  

І клас - групи за 

целодневна 

организация на 

дейностите 

/ЦОД/ 

Н. Илиева 

4.  Популяризиране на националния проект 

„Дарявай, докато четеш!“ 

ХІ клас 

Й. Филева 

З. Радева 

12.12.2017 г. 

/вторник/ 

5.  

 

 

 

„Ние можем да четем и да разказваме”- 

представяне на любими литературни 

герои  

ІІ клас 

М. Тенчева 

Ел. Чукарева 

6.  „Моят приятел - приказката“ – 

създаване на илюстрации и редене на 

пъзели по приказки  

I, II клас 

М. Тенчева 

Ел. Чукарева 

7.  „Приказна фиеста“ - описание на 

приказни герои; интерактивни 

дейности, свързани с народното 

творчество   

ІІ клас - групи за 

ЦОД 

Н. Илиева 

8.  „Време за поезия“ – среща разговор с  

Панайот Абаджимаринов по повод 

издаването на неговата стихосбирка 

„Интимно“ 

ХІ б, ХІІ а клас 

З. Радева 

Й. Филева 

 

9.  Тематични родителски срещи „Ролята 

на семейството за формиране на 

интерес към четенето“ 

Кл. рък. на 

II и III клас 

V- VII клас 
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Програмата за Националната седмица на четенето е включена в училищния план за 

насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2017-2018 година в изпълнение 

на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 

2017-2018 година. 

13.12.2017 г. 

/сряда/ 

10.  
 

„Зима иде!” – подбор и четене на 

стихове 

ІІІ клас, ІІ клас 

М. Тенчева 

Ел. Чукарева 

11.  „Приятели на книгата“ – тематично 

занимание  

ІІІ клас - групи 

за ЦОД 

Н. Илиева 

12.  ,,С любов към книгата – 27 цитата и 

фотографии за стойността на книгата и 

четенето“ - изготвяне на  интерактивен 

постер чрез платформата „Падлет“  

V г клас 

Симона Панова 

 

14.12.2017 г. 

/четвъртък/ 

 

13.  
 

 

 „Отворени врати“ – съвместно четене 

на ученици и родители  

I - IV  клас  

М. Тенчева 

Ел. Чукарева 

14.  „Най – добър четец“- състезание  

 

 

ІV клас - групи 

за ЦОД  

Н. Илиева 

15.  „Език свещен на моите деди“ - 

състезание  

VІІ а, VІІ в, VІІ г 

С. Панова 

16.  Тематични родителски срещи „Ролята 

на семейството за формиране на 

интерес към четенето“ 

Кл. рък. на 

I и IV клас 

VIII – XII клас 

17.  „Ревю на книги“ – презентиране на нови 

книги 

ХІ и ХІІ клас 

Й. Филева 

З. Радева 

15.12.2017 г. 

/петък/ 

18.  
 

 

„Обичам да чета, защото.......“- работа с 

различни източници на информация  

V клас - група за 

ЦОД 

Д. Ненова 

19.  Оформяне ,,Кът на книгата“ и 

представяне на съчинения на тема 

,,Книгата е най-ценният подарък“  

V г клас 

Симона Панова 

20.  Изработване на диплянки на тема 

„Ползата от четенето“ 

VІ клас 

Н. Владимирова 

21.  Работилница за творческо писане  -

представяне на ученически текстове, 

създадени по дългосрочния езиков 

проект ,,Дървото разказва" 

 

VІІІ клас 

Сл. Георгиева 

 

 

 22.  Закриване седмицата на четенето и 

обобщаване на резултатите 

З. Радева 

Й. Филева 


