
Национална седмица на четенето 

22. – 26. Октомври 2018 г. 

II клас 

с ръководители: В. Панайотова, Ст. Йовчева,  

Р. Вангелова, В. Димитрова 

I ден  

Откриване и обявяване на Националната седмица на 

четенето.  

Поставяне на задачи за изпълнение на дейности и 

инициативи по дни.  

Изработване на постер „Чета, защото… “ Седмицата 

започна с презентация "Какво ни дават книгите". Децата с 

удоволствие участваха в изготвянето на постер, като 

довършиха изречението "Чета, защото..." 

 

 

 

"Моята любима книга" - изложба от любимите книги на 

учениците. Ученици донесоха книги, които поставихме на 



секцията и всяко междучасие децата ги разглеждаха или 

четяха.  

"Познай кой съм аз?" - изготвяне на изложба от 

маски/коронки на любим литературен герой. 

"Автор на късмета" – организиране на изложба на 

портфолиа на български и чужди автори. Ученици показаха 

своите портфолиа на останалите от класа 

 

II ден  

Маратон  на  четенето – четене на ученици от 6. клас 

Състезание "Най-добър четец"  

Рисунка на любим герой от приказка 

 



"Бабо, разкажи ми приказка" – Не дойде баба да разкаже 

приказка, затова Петьо разказа приказка за Хитър Петър. 

"Мамо, прочети ми приказка" – Не дойде майка да чете, 

затова Лорка прочете „Красавицата и звяра“ 

“Най-добър разказвач” – състезание  

 

III ден  

 Ден на книгата – размяна на книги. 

Интерактивно състезание за четене и отгатване на гатанки 

чрез QR кодове и мобилни устройства. 

Конкурс за най-красив препис на текст.  

Пано с есенни листа по произведение от Читанката. 

Децата размениха книги помежду си, с обещанието да ги 

пазят и върнат във вида, в който са ги получили. 

Състезанието с четене на QR кодове беше много забавно за 

децата. В часа по извънкласно четене децата изготвихапано с 

рисувани от тях есенни листа по изучаваните произведения с 

есенна тематика. Конкурсът по краснопис продължи през 

цялата седмица. 



 

“Най-добър четец” – състезание   

“Госпожо, покажи ми…” – четене на комикс от учител  

“Тате, прочети ми …” – Не дойде баща да  чете любима 

приказка, затова Ники зае тази роля 

 



IVден 

 Четене от родител.  

Изработване на лапбук за прочетена книга.  

Илюстрация по любима приказка. 

Състезание„Отгатни приказката“ 

 

“С мама или тати” – дете чете с родител на чина си  

“Стихотворна приказка” – рецитиране на учител 

“Да съживим любим герой”-рисунка на любим приказен герой 

 



Vден  

Посещение в училищната библиотека–представяне на 

творчеството и любопитни факти от живота на любим 

детски писател.  

Представяне на читателските дневници на 

второкласниците и получаване на грамота „Обичам книжки 

да чета“–за проявена читателска активност през лятото. 

 
“Млади таланти” – драматизации на “Най-скъпоценният 

плод” , “Патиланско училище” , “Маймуни на път”  

 


