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Abstract: The moving factor for positive change and development in the educational system are well-trained 
and motivated teachers. The aim is to present the possibilities for integrating the students’ language competen-
cies – future primary teachers, in their preparation in methodics in education in natureknowledge with a view to 
developing professional competences for the realization of cross-curricular connections in the lesson on Home-
land Studies, Environment and Man and Nature. It is working on the application of the integrative connections 
in the lesson regard to: orthoepy; orthography and calligraphy; riddles; fables; tales; poems; story; elaboration 
and application of didactic procedures – communicative, linguistic and synthetic exercises; selecting texts in the 
lesson; comparison of objects, phenomena and events; application of confirmed pedagogical practices and var-
ious forms of work. The realization of integrative relationships between the disciplines studied by the students 
helps to increase the competencies and the future effectiveness in their professional realization
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Международното изследване на уменията за четене PIRLS измерва способностите на учениците от 4. 
клас да разбират съдържанието на различни текстове, като използват набор от мисловни процеси. Нали-
це е връзка между различните познавателни процеси, оценявани през това международно изследване, и 
компетентностите, заложени в изискванията към държавния образователен стандарт за общообразова-
телна подготовка (ДОС за ООП). През годините все по-често в изпитите от националните външни оценява-
ния и в държавните зрелостни изпити се появяват задачи и казуси, насочени към измерване на отделни 
компетентности, които се мерят и от международните изследвания. При поглед върху ДОС за ООП по ре-
дица предмети се открива съответствието между заложените като очакван резултат от обучението и оце-
няваните през международното изследване компетентности.“ 1

Изграждането на компетентностите започва още от предучилищното образование и продължава в 
началния му етап. За да постигнат посочените в учебните програми компетентности като резултат от обу-
чението, педагозите се насочват към избор на педагогически технологии. Министерство на образование-
то насърчава иновациите в педагогическата практика, които формират креативност, творчески подход, 
критическо мислене за повишаване качеството на образование. За да се осъществява положителна про-
мяна и развитие в образователната система, движещ фактор са добре подготвените и мотивирани педа-
гози. Резултат от подготовката на студентите-колежани са компетентностите за педагогическа практика. 
Фокусът на обучението е насочен към колежаните – бъдещи учители, за да намерят съвременни реше-
ния на своите образователни очаквания в системата за учене през целия живот, както и да получат подго-
товка за професионална реализация и личностно развитие. Процесът на обучение включва изучаване на 
отделни учебни дисциплини и практическа работа в реална среда. Важно в подготовката на студентите 
е този процес да се осъществява цялостно и за това допринася използването на интегративните връзки. 
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Целта е да се представят възможностите за интегриране на езиковите компетентности на студенти – 
бъдещи начални учители, в подготовката им по методика на обучението по природознание с оглед раз-
виване на професионални компетентности за реализиране на междупредметни връзки в урока по Роди-
нознание, Околен свят и Човекът и природата (РЗ, ОС, ЧП).

От целта произлизат следните задачи:
1. Анализиране на възможностите за приложение на литературни произведения в урока по РЗ, ОС, 

ЧП с цел повишаване на професионалните компетентности на студентите – бъдещи начални учи-
тели в процеса на обучението по МОП.

2. Повишаване на практическите умения на студентите за педагогическо взаимодействие в урока. 
В рамките на академичната подготовка студентите изучават следните дисциплини, свързани с бъл-

гарски език и литература: Съвременен български език, Устна и писмена комуникация, Литературознание, 
Методика на обучението по български език и литература (МОБЕЛ). В обучението по дисциплината Мето-
дика на обучението по природознание е включено овладяването на компетентности за изготвяне на уро-
ци, в които се интегрират овладените по посочените дисциплини компетентности.

Работи се за приложение на следните аспекти в урока:
1. Правоговор
Пълноценната лингвистична подготовка е основа за педагогическата реализация на бъдещия нача-

лен учител. „Устната реч намира място в оперативните анализи за установяване на равнището на езико-
вата култура. За да отговори на изискването за висока езикова култура, устната комуникация трябва да се 
реализира при спазване на кодифицираните норми, най-вече на правоговорните“. [1] „Наложително е да 
се признае съвместното съществуване на два основни диалектни типа устна реч – източно- (и централ-
но-) български и западнобългарски тип.“2 Студентите в колежа са носители на първия тип – източнобъл-
гарски. На семинарни упражнения по устна и писмена комуникация те наблюдават устната си реч, откри-
ват диалектния характер на някои свои езикови особености – „меко говорене“, редукция на неударена-
та гласна „е“, източнобългарския тип смекчаване на съгласните пред предни гласни и др. Коментират на-
ложилите се в публичното пространство неправилни форми на думи като преценя, оценя, вм. преценя-
ва и оценява. Акцентират върху правилно поставяне на ударението на други думи като учИлища, веднА-
га, протИв, кнИжнина, наУка, стрктУра и др. Отстраняването на диалектните особености става чрез само-
наблюдение, самоконтрол, спазване на езиковата норма независимо от речевата ситуация и изграждане 
на речев навик. Отстраняването на диалектните особености при студентите е успешно, когато върху тях 
се заостря вниманието и по други дисциплини, защото книжовният български език е официална, норма-
тивна и престижна форма и затова е задължителен в публичното общуване и в писмената практика, осо-
бено за учителя. Усвоените теоретични и практически знания за правилата на книжовната норма нами-
рат пряко приложение в работата по МОП и по-точно при представяне на урок. Важно е при реализиране-
то на урока студентът – бъдещ начален учител, да умее да общува на книжовен български език и да про-
дължава да работи за усъвършенстване на речта си. Някои студенти при постъпване в колежанската сте-
пен продължават да използват диалектни думи. Работата върху правоговора продължава и в часовете по 
МОП. На семинарните упражнения студентите разработват и представят уроци по учебните предмети РЗ, 
ОС, ЧП, които се изучават в началния етап. На тези упражнения се работи за правилно изговаряне на по-
нятията и формиране на умения за общуване с учениците на книжовен език. Това се реализира във вся-
ка една част от структурата на урока и във всяка една учебна ситуация. Работи се върху новите понятия, 
като те се повтарят и разясняват.

2. Правопис и краснопис
Ако правоговорните правила на съвременния български език допускат слаба редукция, то това фоне-

тично явление може да се превърне в сериозен правописен проблем. Знанията по съвременен българ-
ски език, свързани с познаването на морфемния строеж и словообразуването на думите, са път към от-
страняване на грешките, защото най-често се греши с представките и наставките. Внимание се обръща и 
на ятовия преглас в източните говори, който е частичен, но се разглежда и прегласът при така наречено-
то етимологично Я. Дисциплината Методика на обучението по български език и литература (МОБЕЛ) об-
ръща внимание и върху изписване както на елементите, така и на самите ръкописни букви, за да придо-
бият студентите умения да създават образци и да работят уверено в периода на ограмотяване на учени-
ците. Един от критериите за оценка на писмените текстове на учениците е техническото им оформление, 
което включва поле, абзац, краснопис и др. Изградените умения по устна и писмена комуникация за пра-
вопис, правоговор и краснопис студентите прилагат и по МОП. В разработения от студентите урок по РЗ, 
ОС, ЧП продължават да прилагат умението да пишат красиво и правилно на дъската, давайки пример на 
учениците. При изписване на плана на дъската или на слайд от презентацията той трябва да е съобразен 
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с краснописа за началната възраст. Студентите се учат да следят за това при разработване на план-конс-
пектите си и при писане на дъската. Те се учат да осъществяват контрол върху написаното в учебните те-
традки и тетрадките за самостоятелна работа на учениците си. 

3. Гатанки
Те са представени в учебната програма по български език и литература (БЕЛ) за 1. клас. „Представля-

ват кратки текстове от две части: явен или скрит въпрос, описващ иносказателно даден предмет и него-
вият отговор. Боравят с предмети и явления от видимото и осезаемото. Стефана Стойкова предлага кла-
сификация в пет главни тематични цикъла: природа, човек, трудова дейност, материален бит и духовна 
култура“.3 Студентите се запознават с тях като част от българския фолклор и като авторско творчество и ги 
разглеждат в уроците по БЕЛ, но и като възможност да стимулират въображението, да извличат характер-
ни отличителни признаци на предметите и явленията, да стимулират мисленето. Педагогическата прак-
тика показва, че често се поставят задачи за създаване на продуктивни текстове – гатанки на учениците 
от 2. – 4. клас. Забавни по своя характер, те намират приложение за емоционална нагласа при поставяне 
на темата; използват се за представяне на растения, животни, явления, предмети и др. или за осъщест-
вяване на непринудена връзка при изложение на новите знания. Може да се използват и в кръстослови-
ци като думите, които се записват в кръстословицата, са поднесени под формата на гатанки. Гатанките са 
забавни творби, създават емоционално настроение и съдействат за активността в процеса на обучение 
при малките ученици от 1. – 2. клас. За да бъде използвана гатанка за даден обект или явление, ученици-
те трябва да са се запознали с него, да познават характерните му белези, които в гатанката ярко се откро-
яват. Например с гатанки за мечката и таралежа студентите – бъдещи учители – могат да преминат към 
представяне на животни, които спят зимен сън. Преди представяне на гатанките учителят насочва внима-
нието на учениците с поставяне на задача: „Слушайте внимателно гатанките, които ще ви представя, за 
да отгатнете за кои животни се отнасят“. На по-големите ученици от 3. – 4. клас за затвърдяване на зна-
нията и внасяне на емоция в урока се поставя задача да съставят гатанка за посочен обект. Например за 
3.-4. клас същата задача може да бъде в следния вариант „След като познавате добре животните съста-
вете гатанка за животно, което спи зимен сън.“ Така задачите са съобразени с възрастовите особености и 
със съдържанието на урока.

4. Небивалици
В урока на природна тема те намират място за учениците от 1.-2. клас. Използват се от студентите в 

различните структурни моменти на урока. Прилагат се при затвърдяване на знанията, защото за тях се из-
исква наличие на знания, умение за анализ, съобразителност и приложение на усвоените знания в нова 
ситуация. Забавното в небивалиците увлича малките ученици, насочва ги към разсъждения и търсене на 
правилния отговор. Те създават положителни емоции у учениците. Небивалиците могат да бъдат пред-
ставени по различен начин на учениците – устно или като писмен текст. Може да бъдат в стихотворна или 
повествователна форма. Учениците откриват грешките и редактират. Например при описание на сезон са 
допуснати грешки в особеностите на сезона – грешки в промените в неживата природа, в представители-
те от растителния и животинския свят. Учителят преценява как ще направи проверката. Студентите много 
добре представят проверката, използвайки съвременните информационни технологии. Показват на ди-
гиталната дъска текста и след това заместват грешките с правилния отговор на базата на анализа и отго-
вора на учениците.

5. Приказки
Те са интересни и любими за учениците. Като народни и авторски са част от учебното съдържание 

през целия начален етап. Техният свят отвежда в други времена, очовечава животните, разказва за въл-
шебства, внушава поуки, а щастливият им край окуражава и вдъхновява. Студентите разработват проек-
тите си за урок, като характеризират жанра и разглеждат героите. Последователно извеждат качества и 
ги определят като добродетели или недостатъци. Съпоставяйки героите – хора, животни, предмети, прос-
транства – с реалността, те удовлетворяват желанието на учениците си да откриват света, да подража-
ват на любим герой, да преценяват своето поведение в аналогична ситуация. Отгатването на приказка по 
нейно начало, край или част е забавен и мотивиращ момент, който може да се включи и в урок по приро-
дознание. Анализ на предварително прочетена приказка или част от приказка също намира място в уро-
ка по РЗ, ОС, ЧП. Важно е тя да разкрива особеностите и връзките между обектите и явленията от дейст-
вителността. Приказките могат да бъдат включени във всяка част на урока. Могат да бъдат използвани за 
преход към възприемане и осъзнаване новия материал и за затвърдяване, разширяване, обобщаване и 
систематизиране на вече получени знания. Например в темата за годишния сезон пролет за затвърдява-
не на знанията за промените в неживата природа студентите посочват пример с част от приказката „Къде 
е пролетта“ на Кина Къдрева. Студентите се обучават да формулират въпрос преди прочита на текста. Сту-
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дентите се мотивират да онагледяват текста с презентация или картини. В часовете със студентите се ра-
боти за емоционално и изразително представяне на приказката. Приказките „предоставят лесни образци 
на автентичен, завладяващ литературен текст. За учениците е по-лесно да открият темата и посланието – 
героите им са неизменни, сюжетът и символите са ясни, езикът е достъпен, конфликтите винаги се реша-
ват. Чрез работа с приказки, учениците развиват стратегии за разпознаване на теми и интерпретиране на 
посланието на автора.“ [2] „Литературата е важен инструмент, когато се използва интегративно и според 
възрастта и нивото на обучаваните.“ [3] 

6. Стихотворения
Стихотворните творби са част от текстовете в читанките за 1. – 4. клас. В тях се изразяват чувства, на-

строения, отношение към празници, родина, родна реч, природа и др. Често те пресъздават състояние 
на радост, ведрост, възторг. Например „Песен на синчеца“ на Ив. Вазов предизвиква въпрос дали позна-
ват и какво знаят учениците за нежното цвете. Чувството на обич към света, радост, че синчецът е част от 
природната хубост и наблюдението как чрез всеки куплет представата за синьото цвете се обогатява и во-
ди до сравнение между стихотворението и описанието на изучаваното растение. Това налага извода как 
по една тема – синчецът, но чрез подбора на езиковите средства постигаме различни цели и въздейст-
вие. Стихотворението „Пролет“ на Асен Разцветников изгражда олицетворен образ на пролетта и пред-
ставя промените, които настъпват, когато тя спира над горите, сред полята, при цветята, птичките и све-
жия листак. Стихотворението „Гребен“ на Велизар Николов разкрива значенията на думата гребен – гре-
бен на планина, гребен на вълна, на петел, гребен на гребло и гребен за „всеки, който е с перчем“. „Хо-
тели за врабци“ на Рада Москова превръща дърветата в хотели, обяснява какво е за тях „хубав изглед“ и 
възпитава обич към птиците. Лирическите произведения могат да се изпълняват с музикален съпровод. 
Част от изучаваните в начален етап стихотворения са известни маршове – „Родина“ на Младен Исаев, „Та-
тковина“ на П.Р. Славейков, „Де е България“ на Иван Вазов. Това е начин за пренос на знания в урока по 
РЗ,ОС,ЧП и създава възможност за мотивация и интегративни връзки между учебните предмети, респек-
тивно между учебните дисциплини за студентите. Лирическите творби се използват с цел представеното 
съдържание в тях да показва характерни особености, белези на изучаваните обекти и явления или да по-
твърждава усвоеното знание, т.е. съдържанието да е свързано със съдържанието на урока по РК, ОС, ЧП. 
Също така намират приложение при актуализация на старите знания; при изложение на новите знания. 
Използват се и при поставяне на темата. Например в темата „Човешко тяло“ актуализирането на знания-
та на учениците се извършва със стихотворение, в което те трябва да попълнят пропуснатите думи. Про-
пуснатите думи са части от човешкото тяло. Осъществява се интеграция не само с български език и лите-
ратура, а и с изобразително изкуство. При посочване на думата в стихотворението учителката рисува та-
зи част на дъската. Така в края на стихотворението е нарисувано човешкото тяло. Плавно, емоционално 
се поставя и след това мотивира темата „Човешко тяло“. В часовете по МОП студентите усвояват знания и 
умения да използват стихотворението в урока по РЗ, ОС, ЧП. При представяне на стихотворение предва-
рително се задава въпрос, за да се насочи вниманието на учениците към знанието, което е обект на вни-
мание. Може да не се чете цялото стихотворение, а само онази част от него, която е необходима за нуж-
дите на урока. 

7. Разказ
Авторските повествователни текстове, включени в учебното съдържание за 1. – 4. клас, са предста-

вени от разкази и откъси от повести и романи. Наличието на поредица от случки с определени герои мо-
же да се редува с описание на природни картини, обстановка или портрет на героите. Студентите рабо-
тят при подготовката на урока по БЕЛ, разработван и представян по МОБЕЛ, за да постигнат като резул-
тат учениците им да разграничават описанието в художествен текст, защото това е част от литературната 
компетентност, предвидена в учебната програма за 3. клас. Това е основа за методически подход, който, 
от една страна, подкрепя знанията за видовете текстове – повествование, описание и разсъждение – а от 
друга страна, си кореспондира с описанията на явления, природни картини и забележителности или лица 
в урока по РЗ, ОС, ЧП. Примерите са показателни: „Къщичка под снега“ на Емилиян Станев, „Снежно недо-
разумение“ на Паулина Станчева, „Изобретение за почистване на сняг“ из „Дневникът на един дръндьо“, 
„Защо Баба Марта ту се сърди, ту се смее“ по Димитър Хаджитодоров. Студентите се обучават да поставят 
акцент върху това какво се описва, каква е ролята на описанието, какви чувства поражда то. Отговорите 
изискват наблюдение, ориентиране в текста и съотнасянето му не само към героите, но и към вълненията 
на учениците. Колежаните трябва творчески да приложат в практиката си учене в опита и чрез опита, под-
бирайки ситуации, които са близки до живота, т.н. автентични задачи. Решаването им създава образова-
телна среда, в която се променя традиционната роля на учителя и учениците. В началната училищна въз-
раст при запознаване с жива и нежива природа широко се използват повествователните авторски произ-
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ведения. Най-добре е обектите да се изучават непосредствено, но не винаги това е възможно. Много чес-
то за опознаване на обектите и явленията се използва разказът и така учениците ги опознават опосред-
ствано чрез литературната творба. По време на семинарните упражнения по МОП у студентите – бъдещи 
учители, се формират компетентности за използване на разказ. Разказът – като художествено произведе-
ние, може да намери място във всяка част на урока. При актуализация на стари знания и затвърдяване на 
знанията от урока се използва с цел учителят да получи обратна връзка за усвоените знания. При изло-
жение на новите знания художественият образ показва конкретно, емоционално обекти и явления. Худо-
жественият разказ представлява силно средство за формиране на знания и обобщаване на впечатления-
та. Например учителят в урока по околен свят във втори клас представя „Патиланско царство“ на Ран Бо-
силек и посочва как Патиланчо Данчо пише писмо до своя приятел Смехурко. На базата на писмото „…хо-
дихме в Историческия музей. Там видяхме части на различни статуи. Много се зачудих на една мраморна 
статуя без глава, без ръце и без крака. Под нея имаше надпис „торс“. Жената в музея ни обясни, че хора-
та, които правят статуи – скулпторите, наричат така тази част от човешкото тяло.“ Разяснява се значение-
то на думите скулптури и скулптор. На тази база и след проведен анализ на разказа учителят лесно и раз-
бираемо, съчетано с нагледен материал, формира понятията „торс“ и „скулптори“. 

Подготовката на студентите по МОБЕЛ е насочена и към системата на ученическите текстове, за които 
се подготвят система от уроци за създаване на текстове – преразкази, съчинения, писмен отговор на въ-
прос. Подготвяйки тези уроци по МОБЕЛ, студентите постигат като резултат изграждане на репродуктив-
ни и продуктивни умения у учениците, чрез които те постигат успешно изпълнение на поставените зада-
чи не само в урока по БЕЛ, но уменията им се пренасят и в уроците по РЗ,ОС,ЧП, където препредават оп-
ределена урочна информация, описват явления или природни картини и забележителности. В учебната 
програма за 2. клас е предвидено да се работи върху съчинение описание на предмет, животно, расте-
ние, човек. Важно условие при описанието е признаците, които се подбират, да са достатъчни, за да може 
предметът да се идентифицира. [4]. Допълнителните знания и наблюдението върху предметите улеснява 
изпълнението на поставената задача и допринася за усъвършенстване на комуникативните умения, не-
обходими за постигане на резултатност. В часовете по МОП студентите се учат да изграждат умения у уче-
ниците за точно описание на свойствата и качествата на предметите и явленията. Например алгоритъм 
за описание на растение, животно сезон, професия и др. При затвърдяване на знания се формират уме-
ния за работа върху текстове в които са пропуснати думи; съставяне на разказ върху опорни думи и др.

Тези дейности подпомагат постигане на резултати в края на 4. клас, посочени учебната програма по 
БЕЛ, а именно, че учениците трябва да разказват по картина на художник, да отговарят писмено на поста-
вен въпрос към художествен или нехудожествен текст, да редактират свой и чужд текст чрез заместване, 
добавяне, съкращаване, разместване. 

Осъществяването на интегративни връзки между изучаваните от студентите дисциплини МОП и МО-
БЕЛ съдейства за повишаване на компетентностите им и готовността да реализират подготовка на уче-
ниците в начално училище така, че в края на 4. клас да възпроизвеждат понятия и факти; да посочват ха-
рактеристики или свойства на организми, вещества или процеси; да интерпретират текстова и друга ин-
формация. 

На преден план в работата на студентите по МОБЕЛ се поставят постигнатите резултати от работата на 
учениците. Подготвените от тях уроци трябва да прогнозират ефекта от избраните методи за постигане на 
поставените цели. За да постигнат компетентностите, посочени в учебните програми в края на началния 
етап, студентите прилагат теоретичните знания и придобитите умения в подготовката на уроците си. Вза-
имодействието между образователните програми, интеграцията и интердисциплинарните връзки между 
дисциплините МОБЕЛ и МОП са принос към бъдещата им професионална реализация. Усвоява се творче-
ското прилагане на  комуникативни, лингвистични и синтетични упражнения, които изграждат комплекс-
но формиране и усъвършенстване на комуникативни и лингвистични умения. Целенасочено се работи 
върху подбора на текстовете и точното, правилно и ясно формулиране на въпросите и изводите, което се 
отработва с оглед на темата и поставените цели. Проследява се обогатяването речника на студентите. Из-
граждат умения за подбор и употреба на термини съобразно възрастта на учениците. 

Речта, педагогическата наблюдателност на учителя, професионалната му култура, взаимоотношения-
та на толерантност, уважение, взискателност са допълнителни въпроси, които се разискват при обсъжда-
не и дискусии на представените уроци. Студентите осъзнават, че базовите теоретични знания трябва да 
се надграждат, защото педагогическото знание се обогатява и от личното отношение на учителя, от него-
вото мислене, мироглед и опит. Правилната самооценка и непрекъснатото самоусъвършенстване са не-
обходимост за съвременния педагог. 
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В заключение ще отбележим: 
1. Интегративните връзки в подготовката на студентите съдействат за повишаване на професионал-

ните компетентности на студентите – бъдещи начални учители. 
2. Формираните знания и умения в часовете по МОБЕЛ и МОП за работа с литературни творби сту-

дентите използват при разработка на уроци. Така съдействат за затвърдяване и разширяване на 
знанията на учениците за обкръжаващия свят; обогатяват езиковата им култура; мирогледа; емо-
циите и мотивират активността им. 
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