
1 

 

Четенето 

Четенето е може би най-важното умение, което трябва да усвои всеки 

първокласник. Като техника то се учи в училище, но любовта към него се възпитава 

вкъщи още от най-ранно детство. Внимание – учителите препоръчват родителите да не 

учат децата предварително да четат, защото си има определена методология, по която 

това да се прави и която учителите владеят. По-скоро в този ранен етап ролята на 

родителите е да продължават редовно да четат на децата си приказка за лека нощ, да им 

подаряват книжки за рождени дни и други празници, да ги водят в библиотеки и 

книжарници, да ги окуражават да разговарят и обсъждат приказки, случки, книжки и 

филмчета. Много е важно книжките да бъдат съобразени с възрастта и интересите на 

детето, като за начинаещите читатели са подходящи книгите с едър шрифт и красиви 

илюстрации. Родителите трябва да внимават да не противопоставят четенето на други 

любими занимания. Ако лишавате детето от игра, среща с приятели или любимата 

приказка, прочетена от мама или тате преди сън, може да превърнете четенето в 

наказание. Първи клас е удобен момент да включите и технологиите – покажете на 

детето, че електронните устройства не са само за забавление! Намерете различни 

сайтове и приложения за смарт устройства за учене на цифри и букви, за забавни 

упражнения по четене. 

Препоръки към родителите: 

 Насърчавайте четенето на глас.  

 Четете всичко, каквото ви попадне пред очите: надписи по табели, билбордове, 

менюта, готварски рецепти, етикети в магазините. Не преставайте да четете на 

детето.  

 Редовно четете приказка за лека нощ. 

 Редувайте се с детето да четете до двойки интересна история, разказ или 

приказка. 

 Водете детето в библиотеки. 

 Окуражавайте детето да разговаря и обсъжда приказки, случки, книжки и 

филмчета. Задавайте му въпроси. Дайте му възможност да се почувства значимо 

с новите си знания. 

 Съвместното преживяване на тези минути укрепва връзката му с вас и 

затвърждава любовта към четенето. 

 

Източник: 

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас" 


