
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www. unextyou.com 

UNEX упражнения за четене с разбиране 

 Заглавие: Брой думи за минута 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] 

отразява вижданията само на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било 

използване на съдържащата се в нея информация. № на проекта: 2019-1-BG01-KA201-062549 

/............. 



 

Заглавие: Брой думи за минута  

Ключови думи : #бързо четене 

Времетраене: 10 минутни. Преподавателят определя времето. 

Описание: 

Този метод проверява колко думи ученикът може да прочете за една минута и цели да 

повиши скоростта на четене.   

Цели: 

1. Участват всички ученици  

2. Упражняване на бързо четене 

3. Мотивация за развитие 

Дейности (Етапи): 

Ученикът има 10 минути за четене.  

Когато 10-те минути изтекат, учениците трябва да отбележат последната дума, която са 
прочели и да изброят думите, които са успели да прочетат. Броят прочетени думи трябва да 
се раздели на 10. Резултатът ще покаже средната скорост на четене на брой думи за минута.  

Този метод може да се използва за съревнование между учениците, за да ги мотивира. След 
края на четенето, когато се изчислят резултатите за всеки ученик, този който е с най-добър 
резултат е победител.  

Учениците могат да сравняват скоростта си на четене чрез различни четива като поезия, 
история, списания или вестници, за да се установи дали някой променя скоростта си на 
четене според вида на четивото.  

Препоръки към учителя  

Някои методи за повишаване скоростта на четене са: четене с помощта на показалец за по-

добро проследяване на текста, прочитане на повече от една дума наведнъж и да се избегне 

тихото изговаряне и шепнене при четене.  

Необходими материали  

Хронометър 

Молив (за всеки) 

Лист хартия/калкулатор (за всеки) 



 

Оценка/Обратна връзка  

Учителят ще предостави обратна връзка относно приложимостта на метода. 

Примери за стандарти на скоростно четене за сравнително леки четива според академичното 
ниво.  

2 клас (100-140); 3 клас (120-160); 4 клас (140-180); 5 клас (160-180); 6 клас (180-220); 7 клас 
(190-230); 8 клас (200-240). 

 


