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АНОТАЦИЯ 

 

Курсът по Съвременни аспекти на обучението по БЕЛ в ДГ и НУ цели да 

запознае магистрите с основните иновации и проблеми на обучението по български език 

в детската градина и  началните класове. Учебната програма обхваща теми, свързани с 

приемствеността между двете степени и изучаването на българския език като система.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е: 

 Да запознае магистрите с цялостния процес на изучаването на българския език в 

детската градина и в  началните класове.  

 Да изясни особеностите при формиране на лингвистични понятия в детската 
градина и в  началните класове.  

 Да се овладеят умения за възприемане на литературни произведения от различни 

жанрове. 

 Да се запознаят с особеностите на развитието на писмената и на устната реч на 

учениците. 

 Да запознае магистрите с основните принципи и интерактивни методи при 

преподаването на съвременния български език.  

 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

Усъвършенстват основните технологии за преподаване на български език и 

литература в детската градина и в началните класове. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Да имат положени изпити по съвременен български език, литература за деца, 

методика на обучението по български език и литература в началното училище и 

дидактика. 
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ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовно обучение 

Задочно обучение 

 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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о 

л с общо 

    30 30 60 30  30 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

А. Лекционен курс – 30 часа 

Тема 1. Подготовка, ранно обучение, проблеми и проекции за ограмотяване на децата в 

детската градина и в учениците от начален етап на образование  

 Съдържание:   

Начална грамотност – характеристика, същност, проблеми, особености.  

Методи за ограмотяване. Осъвременяване на варианта на звуковия аналитико – 

синтетичен метод за ограмотяване.  

Тема 2 . Състояние, проблеми и перспективи на подготвителната група/клас в 

образователно направление „Български език“  

Съдържание: 

 Педагогически технологии в образователно направление „Български език“. 

Психологически и лингвистичен профил на подготовката за съвременното ограмотяване. 

Научни аспекти на четенето и писането. Звуков анализ, познание за и на българския език. 

Тема 3. Лингвистични основи на съвременното обучение по български език  

Съдържание: 

Същност на езиковите понятия и особености при формирането им в детската градина и в 

начален етап на образование – етапи, проблеми. 

Общи изисквания, класификация, примерна структура на занятия и уроци по български 

език. 

Съвременни измерения на езиковата подготовка в детската градина и І – ІV клас.  

Обучението по правоговор и правопис. 

Изграждане на умения за изпълнение на тестови задачи. 

Специфика при формирането на езиковите понятия при деца със специални 

образователни потребности. 

Тема 4. Литературната комуникация в детската градина и в І – ІV клас  

Съдържание: 
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Тенденции в съвременната литература за деца. 

Психологически аспекти на литературното възприемане. 

Основни етапи при работа с художественото произведение.  

Специфични особености в методическата работа при възприемане на приказка, разказ, 

стихотворение, басня, народна песен и др. 

Литературно развитие, самостоятелно детско четене и читателски интереси у учениците в 

начален етап на образование. 

Тема 5. Развитие на речта  

Съдържание: 

Развитие  и диагностика  на комуникативните способности на децата в детската градина и 

на учениците от начален етап на образование. 

Същност, класификация на комуникативните способности, методически идеи за 

формирането им. 

Лексикално, синтактично, текстово ниво на развитие на речта. Текст и интерпретация на 

текста. 

Развитие и усъвършенстване на устната реч. Развитие и усъвършенстване на писмената 

реч. 

Тема 6. Овладяване на български език в условия на билингвизъм  

Съдържание: 

Интеркултурно взаимодействие в обучението по български език в детската градина и 

учениците от начален етап на образование. 

 Интеркултурно взаимодействие в обучението по художествена литература за деца в 

детската градина и учениците от начален етап на образование.  

Тема 7. Проверка и оценка на лингвистичната компетентност на децата в детската 

градина и на учениците от начален етап на образование.. 

Съдържание: 

Диагностициране на езиковата подготвеност за първи клас. 

Диагностициране на лингвистичната компетентност в края на четвърти клас. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Основните методи за теоретическа подготовка са лекциите. Основните методи, 

които се използват, са: интерактивни методи – мисловна карта, “мозъчна атака”, работа в 

групи, интелектуално-тренировъчни игри; Традиционни методи – дискусия, самостоятелна 

работа с учебници и справочници.  

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Ще се възлагат индивидуални задачи за разработване, свързани с методи на 

преподаване по български език, учебни задачи, упражнения, занятия, план конспекти.  

Изпитът ще бъде по въпросите от конспекта. 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ангелов, Б., Детето и светът между езика и речта. С. 1994  

2. Ангелов, Б. и др. Детето и светът – насоки за възпитателната работа в детската 
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4. Даскалова, Ф. Образователно направление Български език. С., 2004.       

5. Даскалова, Фидана Георгиева и Ф. Кафтанджиева. Образователно направление 

Български език : Диагностика. С., 2004. 

6. Даскалова, Ф. Ранното четене и подготовката за училище : За фонематичното 

съзнание у децата пред прага на училището. Бл., 2007.  

7. Желязков, Ст. Особености на развитието на речта и езика на детето в 

предучилищна възраст. В.Т. 2007 .  

8. Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език и литература в началните 

класове. С., 1992. 

9. Здравкова, Ст., Т.Борисова и Н.Чимева. Методика на обучението по родна реч в 

началните класове. Бл., 1991. 

10. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис. С., 1991. 

11. Здравкова, Ст. Обучение в начална грамотност. П., 1998. 

12. Здравкова, Ст. Начални стъпки в четенето, В. Търново, 2009.  

13. Иванова, Н. Изучаване на жанровете в началните класове. С., 1993. 

14. Иванова, Н. Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на 

информация от различни източници чрез обучението по български език и 

литература в начална училищна възраст. С., изд. СУ, 2021. 

15. Петрова, В. Развитие на речта в предучилищна възраст. В.Т., 2012. 

16. Петрова, В. Звуковата работа с 5-7 – годишните и подготовката им по четене и 

писане. В: „ 

17. Петрова, Е. Подготовката за писане в практически план. В: „Предучилищно 

възпитание“, 1995, кн.5. 

18. Танкова, Р., Т. Власева. Обучението по български език и литература в началното 

училище. Проблеми и перспективи. – Пловдив, 1997.  

19. Рангелов, С. Граматичен развой на детския език с оглед на морфологичната 

система. С., 2002. 

20. Русинова,Е., Гюров, Д. Баева, М., Гюрова, В. Програма за възпитание на детето от 

две до седемгодишна възраст. С. 1993. 

21. Учебна програма по български език и литература за І- IV клас,  2004,  
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22. Христозова, Г. Тестови задачи за проверка на резултатите от обучението по 

български език в края на четвърти или началото на пети клас. -В: сп.”Български 

език и литература”, 1998, № 2, с.51-58. 

23. Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове. П., 2000. 

24. Христозова, Г. Формиране на лингвистични понятия в обучението по български 

език. – В: “Годишник на Бургаския свободен университет”, т.IV, Б., 2000. 

25. Христозова, Г. Учебната задача по български език. Б. 2003. 

26. Христозова Г.   Изучаване на морфемите в началните класове. – В: сп. “Начално 

образование”, 2004, № 3. 

27. Христозова Г.  Правилното формиране на езиковите понятия в началните класове 

– основен фактор за успешно начално езиково обучение. –В: сп. “Начално 

образование”, 2004, № 6. 

28. Христозова Г. Интерактивни методи в обучението по български език. – В: сп. 

“Начално образование”, 2005, № 4. 

29. Христозова Г. Учебната задача по български език – фактор за изграждане на 

лингвистична компетентност (III и  IV клас), Изд. Янита Я С. 2008. 275 стр. 

30. Христозова Г. Обучението по български език в 1. – 4. клас (граматика, правопис, 

правоговор и пунктуация). Изд. Янита Я С. 2008, 261 стр. 

31. Христозова Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики.  В: 

сп.”Български език и литература”. 2008, Обучението по фонетика в началните класове. – 

В: „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето 

образование” Научна конференция с международно участие. Б. 2008. 

32. Христозова Г. Изучаване на частите на речта в началните класове. В: сп. „Начално 

образование”, 2008, № 5  

33. Христозова Г. Обучението по синтаксис, В: Сб. на ФНПП, СУ, 2012. 

34. Христозова Г.  Обучението по български език в 1. – 4. клас (граматика, правопис, 

правоговор и пунктуация). Изд. Експрес, Габрово. 2018, 261 стр. 

35.  Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове. Типология на 

правописните грешки. Методически указания за работа по преодоляването им. сп. 

„Български език и литература”, 2015, № 4. 

36. Христозова, Г. Задачите по български език за състезание и за проверка на подготовката 

на ученицитеот трети клас за национално външно оценяване в края на начален етап на 

обучение. Сп. „Съвременна хуманитаристика“, БСУ, 2020, кн.1 

37. Чичикова, Кр. Как да работим по роден език в детската градина : Речева ситуация, 
П., 2001.  
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК   

  

  

  

 ED 523 

 СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЛ В ДГ И НУ 

 Лектор:  проф.д.п.н. Галя Христозова 

 
 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 

1. Специфика на изучаване на български език в детската градина и в начален 

етап на образование. 

2. Традиционни и интерактивни методи в обучението по български език 

3. Подготовка за ограмотяване на децата в детската градина.  

4. Изучаване на български език в подготвителната група/клас.  

5. Началната грамотност и съвременния вариант на звуковия аналитико – 

синтетичен метод за ограмотяване. 

6. Система на обучението по начална грамотност – етапи, времетраене, 

задачи, учебно съдържание, методически похвати. 

7. Същност на езиковите понятия и особености при формирането им в 

детската градина и в начален етап на образование – етапи, проблеми. 

8. Общи изисквания, класификация, примерна структура на занятия и уроци по 

български език. 

9. Съвременни измерения на езиковата подготовка в детската градина и І – ІV 

клас.  

10. Обучението по правоговор и правопис. Методически похвати за овладяване 

на правоговорните и правописните правила. 

11. Специфика при формирането на езиковите понятия при деца със специални 

образователни потребности. 

12. Тенденции в съвременната литература за деца. Психологически аспекти на 

литературното възприемане. 

13. Основни етапи при работа с художественото произведение в детската 

градина и в началния етап на образование.  

14. Специфични особености в методическата работа при възприемане на 

приказка, разказ, стихотворение, басня, народна песен и др. 

15. Литературно развитие, самостоятелно детско четене и читателски интереси 

у учениците в начален етап на образование. 

16. Развитие  и диагностика  на комуникативните способности на децата в 

детската градина и на учениците от начален етап на образование. 

17. Същност, класификация на комуникативните способности, методически 

идеи за формирането им. 
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18. Лексикално, синтактично, текстово ниво на развитие на речта. Текст и 

интерпретация на текста. 

19. Развитие и усъвършенстване на устната реч. Развитие и усъвършенстване 

на писмената реч. 

20. Овладяване на български език в условия на билингвизъм. 

21. Проверка и оценка на лингвистичната компетентност на децата в детската 

градина и на учениците от начален етап на образование. 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК 

 

1. Ангелов, Б., Детето и светът между езика и речта. С. 1994  

2. Ангелов, Б. и др. Детето и светът – насоки за възпитателната работа в детската 

градина. С. 1993  

3. Борисова, Т. Проблеми на литературното обучение и работа по развитие на речта в 

началната училищна степен. С., 1997. 

4. Даскалова, Ф. Образователно направление Български език. С., 2004.       

5. Даскалова, Фидана Георгиева и Ф. Кафтанджиева. Образователно направление 

Български език : Диагностика. С., 2004. 

6. Даскалова, Ф. Ранното четене и подготовката за училище : За фонематичното 

съзнание у децата пред прага на училището. Бл., 2007.  

7. Желязков, Ст. Особености на развитието на речта и езика на детето в 

предучилищна възраст. В.Т. 2007 .  

8. Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език и литература в началните 

класове. С., 1992. 

9. Здравкова, Ст., Т.Борисова и Н.Чимева. Методика на обучението по родна реч в 

началните класове. Бл., 1991. 

10. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис. С., 1991. 

11. Здравкова, Ст. Обучение в начална грамотност. П., 1998. 

12. Здравкова, Ст. Начални стъпки в четенето, В. Търново, 2009.  

13. Иванова, Н. Изучаване на жанровете в началните класове. С., 1993. 

14. Петрова, В. Развитие на речта в предучилищна възраст. В.Т., 2012. 

15. Петрова, В. Звуковата работа с 5-7 – годишните и подготовката им по четене и 

писане. В: „ 

16. Петрова, Е. Подготовката за писане в практически план. В: „Предучилищно 

възпитание“, 1995, кн.5. 

17. Танкова, Р., Т. Власева. Обучението по български език и литература в началното 

училище. Проблеми и перспективи. – Пловдив, 1997.  

18. Рангелов, С. Граматичен развой на детския език с оглед на морфологичната 

система. С., 2002. 
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19. Русинова,Е., Гюров, Д. Баева, М., Гюрова, В. Програма за възпитание на детето от 

две до седемгодишна възраст. С. 1993. 

20. Учебна програма по български език и литература за І- IV клас,  2004,  

21. Христозова, Г. Тестови задачи за проверка на резултатите от обучението по 

български език в края на четвърти или началото на пети клас. -В: сп.”Български 

език и литература”, 1998, № 2, с.51-58. 

22. Христозова, Г. Обучението по правопис в началните класове. П., 2000. 
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