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UNEX упражнения за подобряване на четенето 

 Заглавие: Хорално четене 

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: Хорално четене 

Ключови думи: #бързо четене, #възприемане …. 

Продължителност: 10-15 минути. Преподавателят определя времето 

Описание: 

Хоровото е техника за ограмотявене, която помага на учениците да изградят своето 

свободно владеене на текста, самочувствие и мотивация при четене. По време на хоровото 

четене ученик или група ученици четат откъс заедно на глас, със или без учител. Хоровото 

четене може да се прави индивидуално, в малки групи илис целия клас. 

Цели: 

 Осигурява модел за владеене на текста  

 Подобрява слуховото разпознаване  

 Позволява практика на четене и подкрепа 

Дейности: 

Учителите трябва да се уверят, че пасажът, който избират за хоровото четене, е на нивото 

на четене на ученика. Затова учениците напълно трябва да разбират това, което четат. 

Обикновено, когато учителите избират хорови пасажи, пасажите включват някакъв вид 

рима или ритъм. Има много различни начини да се направи хоровото четене в класната стая, 

и ето някои примери: 

 Групи от ученици се редуват в четене на различни страници 

  Всички в класа четат заедно целия пасаж 

 Момчетата прочитат  редове от 1 до3, а момичетата четат редове от 4 до 6 

 Преподавателят прави модел за четене на изречение, след което учениците 

прочитат това изречение 

 

Полезно за преподавателите  

Съдържание Област Примери 

 

Социални науки - за да използвате хоралното четене в класната стая по социални науки, 

съдържанието на пасажа, който четат учениците, може да бъде нещо например, написано 

преди много години. Учениците могат да четат хорово подобно на това, което биха 



 

направили за измислен текст, но това би придало на прочетеното повече смисъл, защото 

може да става дума за нещо, което наистина се е случило. 

 

Наука - един от възможните начини за хорово четене в часовете по природни науки е 

учениците да бъдат разделени на групи от 3 или 4. Всяка група получава различно 

стихотворение за птиците и тогава те трябва да четат това стихотворение заедно. 

След това групата или партньорите трябва да проучат за птицата от поемата, която са 

получили за четене. След това учениците могат отново да прочетат стихотворението си 

в клас и да споделят откритите от тях изследвания. 

 

Езикови изкуства - както бе споменато по-рано, за часове по езикови изкуства учениците 

четат пасаж или стихотворение заедно или хорово. Учениците могат да прочетат целия 

пасаж заедно или на части. За по-малките начални ученици учителят може да използва 

примера на позната детска песен с рими. Тъй като повечето ученици са запознати с тази 

песен и римите в нея, това ще им помогне още по-свободно да овладеят четенето. 

Списък с материали  

Подходящи материали за четене 

-   Книги 

-  Стихове 

 

Оценка/Обратна връзка 

Мотивирани ли са учениците да извършват тази дейност?                        Да               Не 

Всички ученици участват в палката?                                                             Да                Не 

Учениците се справят правилно с изреченията?                                         Да                 Не 


