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Abstract: the paper presents the results of teaching pedagogy students how to use fables. it focuses on 
the definition, genre classification, reception, methodological tools and methodological classification of lessons 
with fables. some of these are the author’s own work. two written assignments are presented and analysed: 
one by a full-time student and another by a student in the post-graduate qualifications department.

the conclusion is that, irrespective of the length of their training, the students have grasped the specificity 
of the genre – its allegorical and figurative expression, intuitively perceived the possible difficulties that pupils 
may have and, consequently, included more fun and visuals in teaching it.
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през новото десетилетие тенденцията за реализиране на младите хора в педагогическите специал-
ности е възходяща – много от тях се квалифицират и преквалифицират, за да станат учители. предмет на 
изследване в тази статия е работата на преподавател с редовни студенти от специалност пнуп и обуча-
ващи се в отделението за следдипломна квалификация (сдк) студенти с различно базисно завършено 
висше образование. изследва се лекционен модул от академичната дисциплина моБеЛ – методика на 
обучението по български език и литература.

Времетраенето на обучението върху конкретния литературен жанр – басня – е различно. В условията 
на редовно обучение преподавателят разполага с 3 часа лекции и 1 час упражнения върху темата. В сдк 
„начална училищна педагогика“ има само 1 лекционен час. обяснението за това решение е просто – 60 
лекции, 15 практически и 15 семинарни упражнения за дисциплината са противопоставени на 15 лекции 
и 15 упражнения, взети в поток. В условията на сдк няма възможност и за разглеждане на проблема за 
литературното обучение в условия на билингвизъм. 

класическата структура на лекцията включва:
Определение: Баснята е кратък поучителен разказ в стихове или проза, в който човешкото поведе-

ние и съответните ситуации се представят главно с помощта на животни, богове или неодушевени пред-
мети. [1, с. 27]

Жанрова класификация – в случая тя е дело на автора:
 y по форма – стихотворни и прозаични басни;
 y според характера на авторската инвенция – народни, авторизирани и литературни басни;
 y според контаминацията с други жанрови форми – басни-приказки, басни-притчи, басни с анекдо-

тичен характер;
 y според епохата на създаване – древни, класически и съвременни басни. [2, с. 43]

Рецепция в начална училищна възраст
В началната училищна степен учениците се запознават с баснята като жанр във втори клас; присъст-

вието ѝ в трети и четвърти клас е наложително, защото в прогимназиалната степен отново ще пристъпят 
към изучаването ѝ в пети клас.

Методически инструментариум
съвременната методическа литература предлага различни методи и похвати за работа с басня, някои 

от които дословно повтарят тези от детската градина, но има и други, които присъстват в отделните мо-
менти от хода на урока за възприемане на басня:

 y в уводната част – разказ на учителя, коментар, запознаване с творчеството на автора, отгатване на 
картинен ребус;
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 y в основната част – беседа с акцент върху въпросите с творчески характер; откриване вида на бас-
нята, характеристика на героя, формулиране на поука, изразително четене на учениците, четене по 
роли; изпълнение на тестови задачи; преразказ от позицията на героя;

 y в заключителната част – решаване на числови ребуси, препис на сентенции, съпоставка с текст на 
друга басня и т.н.

методическа класификация на уроци за работа с басни – авторска, прилагана и в детската градина, и 
в началното училище:

а. Басня-приказка – смесена жанрова форма с позитивен финал, увенчан с поука.
Б. Басня и приказка – творби с близък или идентичен сюжет, но с различно послание.
В. Басня в стихотворна форма.
г. Басня в прозаична форма.
д. Възприемане на две басни – с общ персонаж. [2, с. 45]
след този лекционен час студентите в редовната форма на обучение заедно с преподавателя разра-

ботват видовете уроци, ползвайки директно текстовете от читанките за съответните класове. първо се 
разделят на групи. преподавателят поставя целта и задачите на урока. първата група разработва беседа-
та, а втората – тестова батерия. при следващия баснен текст позициите се сменят. след това колективно 
разработват басня, като обменят идеите си и избират най-сполучливия от методическа гледна точка ва-
риант. В часа за семинарни упражнения работят напълно самостоятелно и накрая споделят своите виж-
дания.

В условията на сдк преподавателят демонстрира една методическа разработка на конкретен вариант 
и дава общи примери за останалите. тъй като разполага само с един час, по собствена преценка той из-
праща на обучаваните други готови разработки, с които самостоятелно да се запознаят.

В деня на изпита всеки студент получава текст с указание за класа, в който трябва да бъде препода-
ден. по-долу са поместени две разработки – първата е на студент, който е преминал през редовно обуче-
ние, а втората е на икономист, преквалифицирал се в начален учител. 

Разработка на басня – урок по литература в трети клас
тема: петел и елмаз – п. Р. славейков
Цел: естетическо възприемане на басня
Задачи: осмисляне дидактичното послание на баснен текст; долавяне на подтекст
Ход на урока:
уводна беседа

 y кое е общото между заглавията, записани на дъската: 
татковина 
малък пенчо
Звезди

 y те са създадени от п. Р. славейков – припомняне на откъси от тях.
поставяне на темата
изразителен прочит от учителя
откриване на персонажа – За кого се говори в торбата?
прочит със задача да открият непознати думи в текста: лъщял – заблестял; елмаз – вид скъпоценен 

камък.
 y какви качества на петела са разкрити в тази кратка басня? – гневлив, лесно се ядосва
 y как тълкувате думите му: „Бъди ти лъскав, колко щеш/защо ми си? не се ядеш!“ – цени само оно-

ва, от което има полза.
 y можем ли да твърдим, че зад образа на петела се крие определен тип човешко поведение?
 y последният стих ни подсказва още за характера и предпочитанията на такива хора – не ценят уче-

нието, те са повърхностни. какъв съвет бихте им дали?
коментар върху илюстрацията – чрез устно словесно рисуване описват как си представят петела. уче-

ниците четат изразително текста, за да проличи отношението им към поведението на персонажа.
самостоятелно изпълнение на тестова батерия:
1. „петел и елмаз“ е: а/ басня; б/ басня в проза; в/ басня в стихове.
2. синоним на думата „безценен“ е: а/ скъпоценен; б/ обезценен; в/ евтин.
3. Запишете срещу думите: при коя броят на буквите е равен на броя на звуковете; при коя буквите 

са повече от звуковете; при коя звуковете са повече от буквите.
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петльо
лъщял
лъскав
4. Броят на възклицателните изречения в текста е: а/1; б/2; в/3.
5. кое човешко качество се осмива в творбата: а/ духовната ограниченост; б/ невъздържаността; в/ 

страхливостта. подчертайте неправилния отговор.
проверка на изпълнението на тестовите задачи
В края на часа самостоятелно се решават числови ребуси, в които са скрити заглавия на други басни 

на п. Р. славейков:
11, 20, 11, 15 9  16, 9, 16, 6
16, 27, 19, 14, 9, 23, 9  9  16, 18, 6, 19, 1

Разработка на басня – урок по литература във втори клас
тема: чешма – дядо Благо
Цел: естетическо възприемане на басня
Задачи: Художествено осмисляне на баснен текст. извличане на нравствена поука
Ход на урока:

 y ученици, днешният урок ще започне със следната гатанка:
В равна нива все отбор юнаци, всички имат вирнати мустаци.
досещате ли се? – житни класове. 

 y Знаете ли кой е автор на тази гатанка? 
написана е от един уважаван български писател на име стоян Русев, по-известен с името /псевдо-

ним/ дядо Благо. Роден е в китно село в странджа планина. името му е Заберново. дядо Благо е българ-
ски учител и писател. той е написал много басни, стихотворения, приказки и гатанки за деца. днес на пло-
щада в селото, в знак на уважение към дядо Благо, има издигнат паметник с неговия лик.

подготвила съм ви един картинен ребус. 
,,,   ,,,   ,,,,    

               ,,,,      

 y открихте думата „чешма“. това е заглавието на произведението, с което ще се запознаем днес. ав-
тор е дядо Благо. произведението е басня. Баснята е кратко литературно произведение, което ос-
мива човешки недостатъци и завършва с поука. човешки качества се пренасят върху животни или 
неодушевени предмети.

учителят чете изразително текста. след първия прочит дава време на учениците да прочетат сами 
произведението и да кажат кои думи са им непознати. на дъската е подготвен речник, в който ще бъдат 
записани непознатите думи от текста.

след като са записани и обяснени непознатите думи, на учениците се дава време, четейки внимател-
но, да помислят и да дадат отговори на следните въпроси:
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 y къде се развива действието? кои са героите в текста? кой е главен герой?
 y Защо произведението е наречено „чешма“? – защото тя е главен герой. Говори се за нейното по-

ведение и нейните постъпки.
 y нека да помислим, защо чешмата е построена на шосето? каква е нейната роля? – пред чешмата 

се спират хора, за да си починат и да пият вода. Чешмата е построена на шосето, за да бъде 
полезна на пътниците, които се спират уморени, за да утолят жаждата си и да се освежат 
от пътя. Ролята на чешмата е да служи на пътниците.

 y какво е направила чешмата? одобрявате ли нейната постъпка? Защо я/не я одобрявате? – чешма-
та е решила да дава вода на когото поиска, а след това изцяло да спре да пуска вода. Нейната 
постъпка не е добра. Не одобряваме нейното поведение, защото е груба и се отнася избирател-
но към пътниците.

 y какви човешки качества откривате в образа на чешмата? – егоизъм, високомерност, грубост. По-
яснява се, че егоист е човек, който мисли само за себе си.

 y каква е ролята на водата? – да даде съвет на чешмата да се отнася уважително към пътници-
те, 

 y какво мислите за поведението на водата? – разумно 
 y каква е реакцията на чешмата? – тя постъпва своенравно – според капризите си.
 y какво се случило, след като изтекъл месецът? – със своето неразумно, егоистично поведение чеш-

мата прогонва всички. 
 y какъв извод можем да направим, след като разсъждавахме върху поведението на чешмата? – Тряб-

ва да се стараем да изпълняваме своите задължения, да не бъдем егоисти, своенравни и високо-
мерни. Всеки от нас е нужно да се отнася с уважение към околните; да се вслушваме в съвети-
те, които ни дават. Качествата егоизъм, своенравност, надменност не са добродетели. Ко-
гато някой се държи неуважително към околните, те започват да го отбягват и остава сам, 
както чешмата е останала сама.

 y какво мислите за илюстрацията? – изобразява чешмата, когато е посещавана от много пътни-
ци и все още има вода. Такава ни допада повече.

Изрисуван е нейният образ, преди да започне да проявява капризи и да се държи своенравно.
тестова батерия:
1. „чешма“ е:  а) басня; б) басня в стихотворна форма; в) приказка.
2. кои качества се отнасят за чешмата и кои – за водата? свържете:

3. каква е чешмата в баснята? а) услужлива и добра; б) високомерна и своенравна; в) разумна и не-
щастна.

4. какъв урок е получила чешмата? подчертайте най-пълния отговор.
а) останала самотна и запустяла;
б) взела си поука и всички пътници започнали да се спират отново при нея;
в) когато се държиш неуважително и лошо с останалите, те се отдръпват от теб.
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прави се проверка на тестовата батерия.
учениците получават кратка самостоятелна работа до края на часа – решават числов ребус. след пра-

вилното му решение, получават името на друга басня от дядо Благо-стоян Русев.
21, 1, 18, 20, 12  9  19, 17, 27, 14
учителят задава задание на учениците за домашна работа да направят писмен преразказ на баснята.
предимство на студентите от редовната форма на обучение е по-доброто познаване на учебния мате-

риал по БЕЛ, което дава възможност за формулиране на тестови задачи с езиково-литературен характер, 
докато студентите от сдк се задоволяват само с тестови задачи с чисто литературен характер. те използ-
ват и по-продуктивни методи и похвати при анализа на баснен текст, което е доказателство за по-умело 
боравене с методическия инструментариум. 

анализът на готовата продукция налага следните изводи:
при по-продължително обучение и отделено време студентите могат да разграничават видовете въ-

проси в беседата върху баснен текст и да запишат само отговорите на проблемните и смислово-оценъч-
ните, а да игнорират репродуктивните.

и едните, и другите са осмислили алегоричността и иносказателността на жанра, интуитивно са доло-
вили евентуалните затруднения и са заложили на по-голяма нагледност и занимателност при преподава-
нето на новия материал.

при наличие на интерес и мотивация резултатите на двата типа студенти са отлични, но нееднаквите 
образователни условия рефлектират върху изказа и подбора на формулировки в урока. 
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