
ПРОЯВИ В НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО -22.10 – 29.10.2018 г. в ОУ 

„ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” 

  

  

Национална седмица на четенето 
22.10 – 29.10.2018 г. 

I А, I Б и I В клас 

  

1. Понеделник /22.10. 2018г./ 

Откриване на Националната седмица на четенето 
Четене на приказки от третокласници 

  

2. Вторник /23.10. 2018г./ 
„Приказки по телефона от първокласници“  
/поставяне на постери с QR кодове във фоайето на училището/ 
 
 

3. Сряда /24.10. 2018г./ 
Посещение на библиотеката 
Състезание ,,Най-добър разказвач на приказки“ 

  

4. Четвъртък /25.10. 2018г./ 
Презентация – игра „Познай коя е приказката?“ 
 
 

5. Петък /26.10. 2018г./ 

Конкурс ,,Най-добра рисунка на любим герой от приказка” 
 
Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на резултатите от 
реализираните дейности 

  



 

Национална седмица на четенето -22.10 – 29.10.2018 г.   

                                                                                                                   ІІ А клас 

Първи ден - понеделник, 22 октомври 2018 г. 
- "Моята любима книга" - изложба от любимите книги на учениците. 
- "Познай кой съм аз?" - изработване на маска, изготвяне на изложба . 
- "Мамо, прочети ми приказка" - майка чете любима приказка на учениците . 

 Втори ден - вторник, 23 октомври 2018 г. 
- "Най-добър разказвач" - състезание    
- "Бабо, разкажи ми приказка" - баба разказва любима приказка на учениците . 

 Трети ден - сряда, 24 октомври 2018 г. 
- "Автор на късмета" - учениците четат и показват изработените портфолия на 
автор, който са изтеглили предварително. 
- "Най-добър четец" - състезание  
- "Госпожо, покажи ми..." - четене на комикс от учител  

 Четвърти ден - четвъртък, 25 октомври 2018 г. 
- "С мама или тати" - всяко дете чете с родител на чина си - "Да съживим асфалта"-
рисунка на асфалт на любим приказен герой - училищна площадка . 
- "Тате, прочети ми ..." - баща чете любима приказка. 

 Пети ден - петък, 26 октомври 2018 г. 
- изложба на портфолио "Автор на късмета"  
- "Стихотворна приказка" - рецитиране на учител 
- "Млади таланти" - драматизации на "Най-скъпоценният плод" , "Патиланско 
училище" , "Маймуни на път"   

  

                                                Национална седмица на четенето -22.10 – 29.10.2018 
г.   



ІІ Б клас 

  

  

I ден – 22.10.  Откриване и обявяване на Националната седмица на четенето.  

Поставяне на задачи за изпълнение на дейности и инициативи по дни. 
Изработване на постер „Обичам да чета, защото… “ „Чета, защото… “  

       

  

II ден – 23.10.  Маратон на четенето – Четене на книга с участието на  

родители и ученици от 6. клас. Състезание „Най-добър четец“ 

  

  

III ден – 24.10.  Ден на книгата – подаряване / размяна на книга  

Подреждане на книгите в Класна библиотека            

Конкурс за най-красив препис на текст 

  

  

IV ден – 25.10.  Изработване на лапбук за прочетена книга 

Илюстрация по любима приказка – Състезание „Отгатни приказката“  

  

  

V ден – 26.10.  Посещение в библиотека /с участие на родители/ – Читалище 
„Изгрев“ – представяне на творчеството и любопитни факти от живота на любим 
детски писател.  

Представяне на Читателски дневници на второкласниците и получаване на 
грамота „Обичам книжки да чета“ – за проявена читателска активност през 
лятото. Закриване на Национална седмица на четенето. 



 

  

                                             Национална седмица на четенето -22.10 – 29.10.2018 г.   

                                                                                                          III А клас 

  

  

Първи ден - понеделник, 22 октомври 2018г. 

Откриване на Националната седмица на четенето 

Представяне на любим приказен герой 

  

Втори ден - вторник, 23 октомври 2018г. 

Маратон на четенето 

  

Трети ден - сряда, 24 октомври 2018г.  



Състезание за най-добър четец и най-добър разказвач 

  

Четвърти ден - четвъртък, 25 октомври 2018г. 

Организирано посещение в библиотеката 

  

Пети ден - петък, 26 октомври 2018г. 

Проект за любима книга или автор 

Закриване на Националната седмица на четенето 

  

  

                                             Национална седмица на четенето -22.10 – 29.10.2018 г.   

                                                                                                    ІІІ Б клас 

   22.10.2018г. 

  Откриване на националната седмица на четенето 

       Обособяване на кът в  учебната стая за класна библиотека 

       Награждаване на учениците, прочели най-много книги през лятната ваканция 

      „Любими приказни герои гостуват на най-малките“ 

  Третокласници четат на първокласници откъси от приказки, които малчуганите 
разпознават 

   23.10.2018г. 

  Маратон на четенето 

       Споделено четене. Предизвиквам ви да прочетете ... 

  Носят любима книга, правят кратка анотация, прочит на любим момент 

        Състезание за най-добър четец 

  



   24.10.2018г. 

   Работилница за творческо писане 

        „Какво за нас са народните будители“ 

   На фона на тиха музика от възрожденски песни учениците влизат в ролята на 
малки „паисиевци“ и преписват       старателно стихотворение, посветено на 
народните будители 

  

  25.10.2018г. 

  Запознаване с творчеството за деца на бургаски писатели 

       Четене от родител на разказа  „Болният лебед“ на Петя Дубарова 

       Илюстрация към текста 

  

  

Закриване на Националната седмица на четенето 

      Изработване на постер „Добрият читател“  
     Награждаване на изявилите се ученици 

      Резултати от реализираните дейности  

  



 

  

                                                       Национална седмица на четенето -22.10 – 29.10.2018 
г.   

                                                                                                 ІV А, ІV Б и ІV В клас 

  

22.10. 2018г.- понеделник 

                    Откриване на Националната седмица на четенето 

                     Обогатяване на класната библиотека 

                     Разменят се книги за четене, предоставени от родителите 

 23.10.2018г.-вторник 

                    Четене на приказки на първокласниците 

                     Ученици представят творчеството и любопитни факти от живота на 
любим писател или поет 

  

 24.10.2018г.-сряда 



                       Маратон на четенето-четене на приказки и разкази от родител 

  

  25.10.2018г.-четвъртък 

                       Среща с бургаски творец 

   26.12018г.-петък 

                        Закриване на Националната седмица на четенето 

-          Състезание „Най-добър четец“ 

-          Резултати от реализираните дейности 

-          Награждаване на изявилите се ученици 

  

 

  

                                                Национална седмица на четенето -22.10 – 29.10.2018 г.   

                                                  Прогимназиален етап на обучение – V,  VІ и VІІ клас. 

  

      

22.10.     понеделник  - „Да прочетем приказка“- 

Учениците от 5. А и 5. Б клас четат приказки на най-малките ученици от  1. А, 1. Б и 
1. В клас 

  

23.10.     вторник  -Състезание по правопис в 5. А и 5. Б клас 



  

24.10.     сряда - Състезание за „Най-добър четец“- 5. А и 5. Б клас 

                                Състезание за „Най-добър рецитатор“-6. А и 6. Б клас 

  

25.10.    четвъртък -Презентации –Любими автори – 7. А и 7. Б клас 

  

26.10.    петък   -  Представяне на резултатите от проведените    състезания.   
Закриване на Национална седмица на четенето в V, VІ и VІІ клас. 

 

 


