
Статията се реализира по проект  
МУ0320 от 15.12.2011 на Фонд „Научни 
изследвания” към Министерство на об-
разованието на Република България

 УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕЙДОСКОП 

Читанката съдържа стихотво-
рения и произведения в проза 
(авторски и народни приказки).  

В голямото си болшинство текстовете 
са на български автори – Ран Босилек, 
Дора Габе, Й. Йовков, Е. Пелин, Ст. Дри-
нов, Т. Влайков, Ст. Михайловски, П. 
Тодоров, П. Яворов, А. Каралийчев, Ив. 
Вазов, К. Величков, Пенчо Славейков, 
Н. Райнов, А. Страшимиров, Ст. Чилин-
гиров и други. В читанката има само две 
произведения от чужди автори – „Лен” 
от Х. Кр. Андерсен и „Голямата мечка” 
от Лев Толстой. Дистанцията на времето 
ни позволява да оценим като безспорно 
успешен подбора на авторите, присъст-
ващи в читанката. Децата от най-ранна 
възраст имат досег с най-добрите писате-
ли в българската литература, съвремен-
ници на авторите на учебното помагало, 
превърнали се по-късно в класици.

Според своята тематика, текстовете 
в читанката могат да се обособят в ня-
колко групи. Веднага прави силно впе-
чатление големият брой произведения 
с историческа тематика, такива, посве-
тени на исторически личности или на 
географски местности, пряко свързани с 
българската история. За никого не е тайна, 
че историята се осмисля и запомня, когато 
е пресъздадена картинно и със средствата 
на изкуството, тук в частност – литерату-
рата. Такива произведения са: „Св. Ки-
рил и Методий”, „Добруджани”, „Кубрат 
и синовете му”, „Приказка за Добруджа”, 
„Последният ден на цар Бориса”, „Край 
Босфора”, „Калоян”, „На заточение”.

Друга голяма тематична група са сезо-
ните, тяхната смяна и природните явле-
ния, свързани с това: „Първи сняг”, „Зиме 
в село”, „Дъх на пролетта”. Пряко свързани 
с тях са и текстовете, които следват хрис-
тиянските празници, следващи смяната на 
сезоните – „Коледарска песен”, „Коледен 
дар”, „Срещу Коледа”, „Към Бога”, „Пред 

Съвременен поглед  
към началното обучение по български 
език отпреди 80 години
В навечерието на новата учебна година реших да се върна назад във времето и да проверя какво са 
учили децата в часовете по роден език преди повече от 80 години. За целта разгледах и представям на 
читателите „Читанка за трето отделение” с автори Елин Пелин, Ран Босилек, Хр. Спасовски, Т. Близнаков, 
Г. Дочев. Читанката е одобрена от Министерство на народната просвета през юни 1931 година.

Великден”, „Гергьовден”. Смяната на сезо-
ните предизвиква промени и в работния 
цикъл, затова доста произведения отра-
зяват трудовия бит на българина – „Край 
на вършитбата”, „Молитва на орача”, „В 
ковачницата”, „На оран”, „Жетва”, „Ко-
ситба”.

Следващата тематична група обхваща 
семейството, неговите членове и семей-
ните отношения: „Майка”, „Родна къща”, 
„Бащина отмяна”, „Я кажи ми”.

В читанката има редица текстове, пос-
ветени на животинския свят: „Старият 
щърк”, „При козите”, „Лястовица и враб-
че”, „Болната кобила”, „Убитата птичка”, 
„Теленце”.

Читанката съдържа  и няколко народни 
приказки – „Лошата дума”, „Умното овчар-
че”, „Ленивата невеста”. Под една от тях ка-
то текст е изведена поуката от приказката: 
„Другар се в нужда познава. Помогни на 
другите, за да помогнат и на тебе”.

Направихме експеримент в столично 
училище, в клас от 22 ученици-третокла-
сници. Прочетохме им (поради стария 
правопис те не се справят достатъчно 
добре, за да четат сами) по един текст от 
всяка от гореизброените групи. Общото 
впечатление, без изключение, е, че тек-
стовете са много интересни, увлекателни, 
слушат ги с удоволствие.

Този експеримент доказа адекват-
ността на подбора на съдържанието на 
читанката преди повече от 80 години, 
събразяването с интересите на децата  
и преплитането им с методическите цели 
и в крайна сметка – изграждането на обич 
към родното слово.  

18 pоден глас

Надежда Сталянова


