
Идеи за използване на Книговище с класа

1. Задайте прочитането на текст от читанката като домашна работа. 
Отключете въпросника по него в “Книговище” и насърчете децата да 
прочетат текста и да решат въпросника преди следващия урок, когато 
ще работите с този текст в клас. След обсъждането му в клас може да 
разпитате децата какво ги е затруднило най-много.

2. Решавайте въпросници заедно в клас. След като обсъдите даден текст, 
може в клас да решите заедно въпросника по него. Може да разделите 
класа на няколко групи и да ги редувате в посочването на съответния 
отговор.

3. Използвайте “Книговище” в часовете по извънкласно четене или в 
следобедната занималня. Изберете с класа произведение, интересно на 
всички. В следващия час/занималня попитайте децата какво ги е 
впечатлило, какво им е харесало в историята и какво - не. След това 
заедно решете въпросника по нея. Важно е да оставите учениците сами 
да изберат какво да четат, за да бъдат ангажирани с текста. Според 
проучванията нивото на ангажираност е ключово за развиването на 
добра четивна грамотност. 

4. Направете кът за препоръчани книги. Доказано в изследвания е, че когато 
в ежедневната среда има повече книги, децата по-лесно се увличат по 
четенето. А ако препоръките са направени от други деца, тогава се 
преодолява още една преграда по този път.

5. Модерирайте умерено състезание между учениците. Учениците сами 
виждат през профила си къде се намират по различни показатели спрямо 
съучениците си. Учителят може да поощрява високия процент верни 
отговори, да поставя индивидуални, постижими за ученика цели, да 
поддържа разговора за книги в клас, да насърчава децата да споделят кои 
са любимите им книги - защо и с какво ги вълнуват героите и историята.

6. Организирайте състезание по четене с класовете от випуска. Ако във 
випуска има и други класове в “Книговище”, може да насърчите децата да 
се възприемат като участници в състезание по четене с тях. Може да ги 
информирате и как напредват спрямо всички класове-участници в 
съответния випуск. Може да си направите табло в класната стая, на 
което всеки месец да принтирате и закрепвате грамота с успеха и 
напредъка на класа. Не забравяйте, че всеки месец “Книговище” определя 
най-четящи класове на месеца и тази награда става част от играта, 



защото се появява като награда в профила на учителя и на всеки ученик в 
класа.

7. Награждавайте с грамоти. Индивидуалните грамоти, генерирани от 
учителя, стават част от играта, защото се появяват като награда в 
профила на детето. Препоръчваме да откривате поводи за награждаване 
и на децата, които не се чувстват уверени в четенето, но които полагат
усилие и подобен жест може да ги стимулира да продължат още по-
упорито.

8. Разпечатайте годишно книговищно свидетелство като награда и като 
част от ученическото портфолио. На 24 май всяка година се активира 
възможността да се разпечата годишно свидетелство с обобщените 
резултати на всяко дете и списъка с решени и създадени въпросници от 
него. Връчването им заедно със свидетелствата за завършен клас може 
да повиши мотивацията за повече четене и през ваканцията.

9. Направете заедно въпросник по кратка книга. Създаването на въпросник 
в клас е едно по-трудоемко занимание, но в него се постигат много 
допълнителни ползи за учениците - анализ на текста, подбиране на 
същественото от несъщественото, пробване на различни речеви 
конструкции, създаване на въпроси за размисъл, боравене със синоними. За 
това занимание, обаче, е необходима повече подготовка. Най-добре е за 
начало да се спрете на по-кратък текст - приказка, например, или кратка 
книга от поредица, която е интересна на децата. Запазете заглавието в 
quiz@knigovishte.bg и се запознайте с подробните инструкции за правене 
на въпросник на сайта. Дайте постижимо време на децата да прочетат 
текста, като ги насърчите да си водят записки за възможни въпроси, 
докато четат - например след всяка прочетена глава да си записват по 1 
въпрос по нея. След това определете часа, в който ще работите заедно. 
Вървете глава по глава, за да разпределите равномерно въпросите, като 
не пропускате да спазвате съотношението между въпроси по 
съдържанието и въпроси за размисъл, според вида въпросник, към който 
сте се насочили. Друг начин е да си поставите за цел да направите заедно 
въпросник за една седмица. Тогава е добре  да разделите една книга на 5 
части и всеки ден да четете определената част, след което с децата да 
направите въпроси с отговори по нея. При подобна работа с текст е 
добре да предвидите повече въпроси, сред които в последния ден да 
подберете най-добрите 15 за въпросника.

Уточняващи въпроси, които да използвате в процеса на правене на 
въпросници с деца

За всички типове въпроси:

mailto:quiz@knigovishte.bg


- Сигурни ли сте, че въпросът, който задавате, се отнася за историята или 
за героя, а не за твърде незначителен детайл от описанието? Проверка: 
Представете си, че минават 2 седмици след прочитането на текста - ще 
може ли да отговорите на този въпрос?

- Ако зададете така въпроса, може ли читателят да се обърка, че става 
въпрос за друг откъс от текста? Помислете дали дадена 
промяна/действие, което искате да засегнете с въпроса, не се случва 
няколко пъти в текста.

- По колко различни начина можем да попитаме за смисъла на този откъс? 
Може да използвате въпросителна дума, но може да започнете 
съобщително изречение и отговорите да се явяват негови възможни 
продължения.

- За да избегнем повторенията, хайде да играем на търсене на синоними!
- Когато предлагате грешни отговори, имайте предвид, че те трябва да са 

свързани с историята и да уловят “в капан” тези, които не са прочели 
внимателно текста, но все пак да не водят до заблуждение читателя.

При въпроси за размисъл:

- Когато обсъждаме действията на героите или техните отношения, 
можем ли да попитаме защо всъщност те постъпват по определен начин? 
(ако, разбира се, текстът дава основания за подобно питане)

- Ако е приложимо: Има ли нещо в имената или в речта на героите, което ви 
прави впечатление и което ви се струва важно, за да направим въпрос по 
него? А израз, който може да звучи по един начин, а всъщност да има друго 
значение? Може да зададете въпрос, с който да се уточнява значението му 
в текста, но само при кратки текстове, когато изразът няма да се изгуби 
в общия сюжет.

- Има ли теми в книгата, които ви се струват важни и днес? Можем ли да се 
опитаме да направим въпрос за това?

- Забележете дали героят се променя с разгръщането на сюжета. Има ли 
някакви негови качества, към които си заслужава да се насочи вниманието 
на читателя?

- Откривате ли някакви сходства или големи различия между героите, които
ви се струват важни за произведението?

При въпроси за мнение: 

- Помислете си - има ли ситуация от книгата/текста, която ви се иска да ви
се случи и на вас? Или има ли действие на героя, което ви озадачи, докато 
четохте текста? А сега може да попитате и другите читатели дали и те 
биха искали да участват в подобни перипетии или дали са им се случвали 
такива; дали одобряват действие на героя или дали са попадали в подобни 
колебания. Задавайте въпроси, на които на вас би ви било интересно да 
отговорите!



Успех!
Очакваме Ви в Книговище!

http://www.knigovishte.bg/

