Новост от гледна точка на досегашната учебникарска практика е IV раздел на
настоящия учебник, което се вижда и от названието му – Моите текстове. В него
в духа на ДОИ и на програмата са представени отделни ученически жанрове. При
това в уроците за тях не се дават традиционните общи препоръки, а на практическо
равнище – стъпка по стъпка, се проследява каква конкретна работа трябва да бъде
извършена от ученика, за да бъде текстът му успешен. Уроците от този раздел са
структурирани така, че да провокират и аналитичните, и креативните способности
на учениците.

II.

Примерно годишно разпределение
на уроците в клас

Един урок обхваща два разтвора в учебника (4 страници). Препоръчваме преподаването и усвояването на учебното съдържание да става от ляво на дясно при всеки
разтвор.
Уроците от I, II и III раздел в годишното разпределение, което препоръчваме, са
представени в последователността, която имат в учебника. Уроците от IV раздел са
„вмъкнати“ между тях с цел през цялата година ритмично да се работи върху предвидените по програма ученически жанрове. За по-лесна ориентация в примерното
разпределение е предвидена двойна номерация – в най-лявата колона е означена
линейната последователност на уроците в клас, а в колоната до нея е отбелязан номерът на всеки урок в учебника.
В предложеното примерно разпределение съзнателно не са включени темите от
учебните тетрадки, тъй като смятаме, че най-добре преподавателят може да реши
кога е най-ефективно да бъдат използвани:
– за колективна или за индивидуална работа;
– за работа в клас или за домашна работа.
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1. Езикът
За какво служи езикът
Какъв е строежът на езика

1

2.

2. Речева ситуация
Общуване. Речева ситуация
Елементите на речевата ситуация и текстът

2

3.

29. Самопредставяне. Поздравление. Покана
Самопредставянето и ситуацията на общуване
Езикови средства за самопредставяне, поздравление и покана
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3. Предмет и тема
Предмет и тема на общуването
Означаване на предмета и темата в текста

3

5.

4. Предметът на общуването и глаголите в текста
Време на глаголите в текста
Сегашно, бъдеще, минало свършено и минало несвършено
време

2

6.

5. Употреба на глаголните времена
Глаголното време в художествен текст
Глаголното време в научен текст

2

7.

31. Преразказ на приказка
Вълшебна приказка
Подробен преразказ на приказка

3

8.

6. Цел на общуването
Целта и функциите на текста
Целта и езиковите средства в текста

1

9.

7. Условия на общуването
Ролите на участниците в общуването
Условията на общуване и езиковите средства в текста

1
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30. Диалогът
Информацията в диалог
Как да завържем разговор

1
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8. Общуването и текстът (обобщение)
Речевата ситуация и текстът
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9. Думите
За какво служат думите
Какво съдържат думите

2

13.

10. Морфемите – строители на думата
Морфемен състав на думата
Първични и производни думи

3

14.

11. Форми на думата
Формообразуване
Изменяеми части на речта

2

15.

32. Преразказ на художествен текст
Художествен текст
Подробен преразказ на художествен текст

3

16.

12. Промяна на звуковете в свързаната реч. Променливо я
Редуване на я и е в думите
Правоговор и правопис на думи с променливо я

2
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17.

13. Промяна на звуковете в свързаната реч. Непостоянно ъ,
подвижно ъ
Непостоянно ъ
Подвижно ъ

2

18.

14. Значение на думата
Основно и преносно значение на думите в текста
Многозначност на думата

2

19.

15. Видове думи според звуковия им състав и лексикалното им
значение
Синоними и антоними
Омоними и пароними

2

20.

33. Съчинение разказ на преживяна случка
Текст на съчинение по преживяно
Структура на съчинението разказ по преживяна случка

2

21.

16. Речници на българския книжовен език
Правописен речник
Тълковен речник

1
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17. Изречението и думите
За какво служи изречението
За какво служат думите в изречението

2

23.

18. Граматиката на езика
Части на изречението
Части на речта

3

24.

19. Главни части на изречението
Подлог и сказуемо
Съществително име и глагол

3

25.

20. Съставно сказуемо
Просто и съставно сказуемо
Специални глаголи

3

26.

21. Допълнение
Пряко и непряко допълнение
Предлог и съществително име

3

27.

22. Обстоятелствено пояснение
Мястото на обстоятелственото пояснение
Наречие

3

28.

23. Определение
Определението в изречението
Части на речта за означаване на определение

2

29.

24. Видове определения
Съгласувано и несъгласувано определение
Числително име

3
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IV

30.

34. Описване по наблюдение
Текст на съчинение описание
Структура на съчинението описание по наблюдение

2

V

31.

25. Частите на изречението и личното местоимение
Личното местоимение в местата на изречението
Форми на личното местоимение

3

32.

26. Частите на изречението и въпросителното, относителното,
показателното местоимение
Въпросителното, относителното, показателното местоимение в
местата на изречението
Форми на въпросителното, относителното, показателното местоимение

3

33.

35. Разказване и описване по въображение
Текст по въображение
Описване на ситуация

2

34.

27. Еднородни части в простото изречение
Съчинително свързване в простото изречение
Безсъюзно и съюзно свързване на думи. Съюзи

3

35.

28. Думи без места в изречението
Междуметията и частиците в изречението
Междуметия и частици

2

36.

36. Отговор на въпрос
Съчинение – отговор на въпрос
Планиране на отговор на въпрос

2
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