
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www. unextyou.com 

UNEX упражнения за четене с разбиране 

 Заглавие:  Четене с разбиране 

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: Четене с разбиране  

Ключови думи: #четене за напреднали, #въпроси и отговори, #практическо приложение, 

#игра с четене  

Времетраене:  Всяка поредица от откъс с въпроси отнема приблизително 5 – 8 минути 

(историите за по-горни класове отнемат 7 – 10 минути) 

Описание: 

 
Разделът Четене с разбиране е създаден за ученика и цялото семейството, които желаят да 
усъвършенстват уменията си за четене и разбиране.  

 
Безплатното приложение съдържа 12 оригинални истории за деца от 3-ти до 5-ти клас (9 – 12-годишна 
възраст). 

 
Приложението съдържа специални подбран материал, подходящ за нивото на съответните класове.  
 

Цели: 

 Да увеличи способността на ученика да разбира правилно прочетеното и да бъдат повишени 

резултатите му.  

Дейности (Етапи): 

 
Ученикът има възможността сам да избира между художествена или нехудожествена литература, или 
подбрани откъси и от двете.   

 
Когато се избере материала, ученикът вече може да се съсредоточи върху произведението. Когато то 
бъде прочетено, ученикът може да оцени своите способности за разбиране на текста чрез серия 
въпроси към различните откъси. Отговорите показват на кои въпроси ученикът е отговорил правилно 
или грешно, което позволява на ученика да установи грешките си и отново да прочете текста, за да 
придобие по-добро умение за усвояване на текста.  
 
Всеки ученик има свой собствен профил, което позволява на учениците да съхраняват и споделят 
резултатите си, като мотивация и по-нататъшен напредък.  
 
Когато учениците покрият всичките безплатни истории, достъпни в приложението, учителят има 
възможността да чете допълнителни истории и да задава предварително подготвени въпроси, които да 
оценят уменията на учениците за разбиране на текстовете.  

 

Препоръки към учителите  

Четящият не трябва да се съсредоточава единствено върху въпросите и отговорите. Фокусът трябва да 

се върху това да се разбере текста, а не просто да се отговори на въпросите.  



 
Ако четящият се обърка, той може да се опита да обобщи прочетеното досега. Колкото по-способен е 

ученикът да обобщи текста със собствени думи, толкова по-добре той ще разбира материала и ще 

успява да запомня досега прочетеното. 

Може да е много полезно да се препрочитат откъси за по-добро разбиране на текста. 

Необходими материали  

 

 Смартфон, таблет 

Оценка/Обратна връзка 

Учителят ще предостави обратна връзка относно приложимостта на метода. 

След всяка история има оценяване върху въпросите за всяка отделна секция.  

 


