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Abstract: The present article is focused on the variety of educational practices for learning how to plan a text in 

the fifth grade, on methodical decisions about relations of planning a text in classes in literature and Bulgarian 

(and according to these classes oriented to development of communicative competence) on different speech 

strategies for making a plan with questions, with narrative sintax, or by quotation. The suggested educational 

models-optional- are presented united in two basic groups as follows: making a plan for a specific text, making a 

plan for a creation of a text (different types of retelling an original according to the syllabus); and making a plan 

of an original text (different compositions according to educational program). On every model are suggested 

exercises for forming and developing of skills for obtaining information, semantic analysis of different segments 

of the text related to the didactic task or creation of reproductive text, analytical observations for making the 

plan. 
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ъвременното обучение по български език и литература е компетентностно 

ориентирано. Целевите приоритети на това обучение залагат на 

резултатност по показателя постепенно формиране и развитие на ключови 

компетентности. Водещата за родноезиковото обучение ключова 

компетнност – общуване на роден език – е разчетена в постепенно 

навлизащите в практиката (от учебната 2016/2017 година) нови учебни програми по 

български език и литература в контекста на три типа компетентности – социокултурни, 

езикови/литературни, комуникативни. Комуникативната компетентност (и за двата 

компонента на единния предмет български език и литература) е актуализирана в 

учебните програми като поредица от умения за действия с текста – основната единица 

на човешката комуникация. Формирането и развитието на умения за работа с текста 

(рецепция, анализ, продукция, редактиране и др.) е целесъобразно обвързана в учебните 

програми за прогимназиален етап с умения за изработване на план. В реквизита 

„Очаквани резултати от обучението в края на класа“ на учебните програми по 

български език в областта на комуникативната компете   нтност (аспект писане ) са 

изведени като знания, умения и отношения на ученика: „Планира, структурира, 

композира и графично оформя текста, който създава“ (V, VI, VII клас); „Създава в 

писмена форма: план на текст“ (V клас). В реквизита „Развиване на комуникативната 

компетентност в компонента Български език“ на учебната програма за пети клас 

учебното съдържание за план на текста е съотнесено със следните очаквани резултати 

за ученика „Осмисля плана като средство за ориентиране в съдържанието и в 

структурата на текста. Умее да прави план на текст. Редактира и оформя план на текст в 
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съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично 

оформяне).1 Очакваната резултатност предполага целенасочване (в аспект планиране и 

реализиране) на образователната дейност на учителя в посока на системност, 

поетапност на формирането на умения за текстов план; към търсене и намиране на 

решения за вътрешнопредметен и междупредметен контекст на дейности по пътя на 

постепенното формиране на очакваните по учебни програми умения във връзка с 

горепосочената тема. Тези базисни умения за създаване на план се трансферират в 

обучението по литература при създаване на следните писмени текстове – 

трансформиращ преразказ, разказ по въображение, разказ по зададени опори: тема; 

начало и/или край (5. клас) и сбит преразказ (6. клас). Като етап от подготовката за 

репродуктивните текстове се актуализират уменията за членение на текста с оглед на 

хронологическата им логичност, обособяване на отделните епизоди, озаглавяване на 

отделните смислови цялости, компресиране на информация, а при структуриране на 

план за продуктивен текст – прилагане на формираните вече умения за логичност и 

последователност на помощната писмена работа с оглед на поставената задача.  

Настоящата статия концентрира внимание върху многовариативността на 

образователните практики за усвояване на учебното съдържание за план на текста в 

пети клас (в настоящата разработка са предложени и няколко задачи, свързани с план 

на текст за сбит преразказ, който се изучава в 6. клас в часовете по литература); върху 

методически решения относно взаимосъотнесеността на работата върху план на текста 

в часовете по литература и часовете по български език (и съответстващи и на двата 

компонента часове за развитие на комуникативни компетентности); върху различните 

словесни стратегии за изработване на план – чрез въпросителни изречения, чрез 

повествователни синтактични цялости или чрез цитат. Предлаганите примерни 

образователни модели са представени чрез обединяването им в три основни групи, 

съответно: Работа върху съставяне на план на готов текст; Работа върху съставяне на 

план на предстоящ за създаване репродуктивен текст (различни типове преразкази, 

предвидени по учебни програми); Работа върху предстоящ за създаване текст оригинал 

(разказ по въображение, разказ по зададени опори: тема; начало и/или край). Към всяка 

една от рубриките са предложени конкретни упражнения, насочени към формиране и 

развиване на умения за извличане на информация, смислово обособяване на изходен 

текст в отделни структурни цялости с оглед на конкретна дидактическа задача, 

анализационни наблюдения, които имат отношение към съставянето на план, 

подготовка за създаване на репродуктивен или продуктивен текст. 

 

М1. РАБОТА ВЪРХУ СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАН НА ЦЯЛОСТЕН ТЕКСТ, ПРЕДВИДЕН 

ЗА РЕЦЕПТИВНО-АНАЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 

Упражнение № 1. 

Прочетете изреченията и ги номерирайте според последователността на събитията в 

текста на следната народна приказка.  

Живял някъде стар човек. Какво ли не знаел този старец!  Но все пак често казвал, че 

човек трябва да се учи. В една зимна вечер на прага му застанало малко момиченце. То 

поискало няколко въглена, за да запали огъня у дома си.  

                                                           

1  Има се предвид Учебна програма по български език и литература, компонент 

Български език, за V клас (Общообразователна подготовка). http://www.mon.bg. 

http://www.mon.bg/
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– Добре, моето момиче, ще ти дам. Но в какво ще ги сложиш? Носиш ли някакъв съд? 

Досетливото момиченце се навело, нагребало пепел, а върху пепелта сложило две 

червени въгленчета. Благодарило на добрия старец и си тръгнало. А старецът си 

казал: „Проста работа. Но аз не се сетих. И от малкото момиченце научих нещо. 

„Човек се учи, докато е жив”. 

 

Момиченцето поисква въглен от стареца.       

Старецът научава нещо и от малкото момиченце.      

Старецът научава, че „Човек се учи, докато е жив”.      

Момиченцето не носи съд за въглена.        

Старецът често повтаря, че човек трябва да се учи.     

 

Може ли предложената поредица от изречения да се приеме за план на текста? 

Аргументирайте се. Предложете ваш вариант за план на приказката със съобщителни 

изречения. Трансформирайте плана така, че да го реализирате като цитатен план. 

 

Упражнение № 2. 

Ще помогнат ли следните, предложени от учител по български език и литература, 

въпроси за съставянето на план на приказката на Джани Родари „Невидимият Тонино“ 

(Приложение № 1)?  

 

Въпроси: В какви ситуации попада Тонино, след като става невидим? Къде се случва 

това? Как разбирате за случващото се с Тонино в първите два епизода (случките в 

училище, в автобуса, в сладкарницата, на изхода на училището)? Кой представя 

неговите действия и чувства, както и чувствата на другите герои, с които той се 

среща в различните ситуации? Разказът на повествователя ли представя Тонино в 

последния епизод? Как е характеризиран героят в тази част на разказа? Защо Тонино 

благодари на стареца в края на разказа? Кога Тонино е по-щастлив – когато е невидим 

или когато го виждат и могат да му се скарат родителите? Към какво насочва 

заглавието на разказа?  

 

 Имате възможност да влезете в ролята на учител. Какви въпроси бихте задали 

още, за да подпомогнете съучениците си в изработването на план на текста? 

В час за развитие на комуникативни компетентности ученици достигат до следната 

обобщена таблица за различните сюжетни моменти от приказката на Джани Родари 

„Невидимият Тонино“: 

 

Случка (място 

на 

действието) 

Тонино Други герои (действия) 

Действия Чувства 

В училище  разхожда 

 дърпа коси 

 играе 

 тревожи да не го 

изпитат 

 желае да стане 

невидим 

 подскача от 

радост, че е 

 пораждат шумни кавги 

 обвиняват се един друг 

 не подозират вината на 

Тонино 
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невидим 

 

В автобуса  не си купува билет 

 сяда на седалка 

  госпожа сяда върху 

коленете му 

 пътниците произнасят 

„огнени слова” срещу 

управата на тролейбусите 

В 

сладкарницата 

 вмъква се в 

сладкарница 

 лапа сладки 

 граби с две ръце 

 спокоен  става страхотна разправия 

 продавачката обвинява 

почтенния господин 

 господинът се възмущава 

 пристигат полицаи 

На изхода на 

училището 

 дърпа косите 

 предлага близалки 

 закача 

 уморен 

 малко обезкуражен 

 съучениците не го виждат 

 не му обръщат внимание 

 погледите им минават през 

Тонино сякаш е от стъкло 

Пред дома 

(срещата със 

стареца) 

 вика на родителите 

си 

 плаче 

 разговаря със 

стареца 

 целува стареца 

 благодари на 

стареца 

 желае да го виждат 

и чуват 

 изпълнен с 

надежда 

 радостен 

 майката наблюдава 

тревожно 

 бащата мърмори 

обезпокоен 

 старецът разговаря с 

Тониино 

 

Учителят показва на интерактивната дъска таблицата и предлага следния план към 

приказката: 

 

1. Преобразяването в училище на Тонино в невидим. 

2. Приключенията на Невидимия Тонино извън училище: 

а) 

б) 

в) 

3. Приключенията на Тонино пред родния му дом. 

 

Поставя задача на учениците, като се съобразят със съдържателните акценти в 

таблицата и предложения графичен модел на плана, да попълнят подточките в плана. 

Проверете уменията си за съставяне на план, като изпълните поставената от учителя 

задача. (Възможни отговори: случката в автобуса; случката в сладкарницата; „срещата” 

на Тонино със съучениците му на входа на училището) Можете ли да разширите още 

съставения от вас план, като предложите подточки и към трета точка от плана? 

Предложете вашите варианти. (Примерен вариант: разбирането, че родителите му не го 

виждат; срещата на Тонино със стареца; радостното изживяване, че е видян от 

родителите си). 
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Упражнение № 3.  

 От предложената поредица изречения подберете тези, които ще ви позволят да 

съставите единен план на притчата на Джериес Авад „Въжето на лъжата е късо“ 

(Приложение № 2). Не забравяйте, че при дейностите си по съставяне на план трябва да 

имате предвид, от една страна, основните сюжетни моменти, от друга – да съставяте 

план, като спазвате изискването за еднаквост в модела на езиково извеждане на 

ключовите моменти от текста. 

 

Предложени изречения:  

Търсените начини за откриване на човека, който краде. 

Владетелят размишлява и решава с въже да открие човека, който го краде. 

Как владетелят открива кой е крадецът? 

По дължината на въжето търговецът разбира кой е крадецът. 

А какво всъщност се случило? 

Прислужникът предприема действия по скъсяването на въжето. 

Търговецът се оплаква от прислужника и затварят крадеца. 

 

 Какво ще промените в така съставения от вас план, ако ви е поставена задача да 

подредите случките в реда на тяхното действително осъществяване, а не според реда на 

представянето им в текста? 

 

Упражнение № 4.  

Като имате предвид предложените речеви характеристики на персонажите, 

съответстващи на основни моменти от приказката „Силата е единството“ (Приложение 

№ 3), предложете и запишете на съответното място в таблицата изречения, подходящи 

за съставяне на план на текста.  

 

План на текста Речева характеристика на герой/герои от съответния момент 

 
– Не се отчайвайте!  

– Дръжте се, не губете кураж! Непременно ще намерим нещо за 

ядене. 

 – Хайде да кацнем. 

 – Добре ще си хапнем. 

 – Хайде да напрегнем всичките си сили и задружно да излетим с 

мрежата. Запомнете, че само в единството е нашето спасение. 

 За пръв път в живота си виждам такова чудо.“ 

„След малко гълъбите ще паднат”. 

 
– Приятели, половината опасност отмина. Сега ще летим до 

града на храмовете. Там живее любимата ми приятелка – 

мишката. 

 – Няма нищо страшно! Ей сега ще ви освободя. 
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Работете внимателно, за да съставите, отговарящ на предложените епизоди от 

текста, план. Ако нямахте помощните реплики, щяхте ли да предложите толкова 

подробен план? Направете вашето предложение за план на текста чрез ключови думи.  

 

Упражнение № 5.  

Предложени са два плана на уроци от учебниците за пети клас по „География и 

икономика“ и „ Информационни технологии“.  

 

1. План на урока „Ориентиране по земната повърхност“. Всяка точка от плана е 

записана в болд на самостоятелен ред в урочната статия. 

 Какво е ориентиране? 

 Как се ориентират хората? /с болдвано начално изречение на всеки от петте  

абзаца към точката: По слънцето. С компас. По географска карта. По местни природни 

обекти. С нови технологии (GPS, смартфони, таблети)/ 

 Как да разберем къде се намираме? 

 Кога е нужно хората да се ориентират? [Цанкова и колектив 2017:12 – 13]. 

 

 2. План на урока „Въведение в информационните технологии и компютърните  

системи“, първи урок в първи раздел „Компютърна система и информационни 

технологии“ [Момчева-Гърдева и колектив, 2017: 5 – 8]. В урочната статия са изведени, 

маркирани с големи букви в червен цвят, три основни момента: Информация и 

информационни дейности; Компютърни системи, Правила за безопасна работа. 

Сравнете двата плана, като отговорите на следните въпроси: 1. Може ли посочените 

заглавия да се приемат за план на съответния урок? Кое заглавие от плана на урока по 

информационни технологии и география и икономика включва ключова дума, 

насочваща към основния съдържателен акцент в съответния микротекст? Може ли да се 

твърди, че заглавията от урочния план от помагалото по информационни технологии 

съдържа ключови думи както за конкретния урок, така и за раздела, в който е включен 

урокът? Аргументирайте отговора си. Кой/кое определя избора на езиков модел за 

означаване на основната информация – задаване на въпрос (план 1), ключови думи 

(план 2)? 

Открийте в учебниците си по различните учебни предмети и други модели на 

извеждане на план. Обобщете предпочитаните модели на план в научните текстове на 

учебниците ви. Направете изводи за ролята на плана при възприемане на информация 

от научен текст. 

 

М 2. РАБОТА ВЪРХУ СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАН НА ПРЕДСТОЯЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ 

РЕПРОДУКТИВЕН ТЕКСТ 

 

Упражнение № 6.  

Предложете поредица от въпроси, на които трябва да отговорят съучениците ви, за да 

могат правилно да съставят план за сбит преразказ на текста на Дончо Цончев „Дивите 

джентълмени и чудовището“ (Приложение № 4). Помислете ще включите ли въпроси, 

които да открояват основните части на текста. Какви други въпроси задължително 

трябва да включите? 

 

Упражнение № 7.  
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Класът е разделен на четири групи и всяка една от тях трябва да състави план за 

различен вид писмен текст върху прикразката на Джани Родари „Притежателят на 

Стокхолм“ (Приложение № 5). Задачите са следните: Първа група – да изготви план за 

сбит преразказ, като точките са оформени във въпросителни изречения; Втора група – 

да създаде план със съобщителни изречения за трансформиращ преразказ с 

дидактическа задача от името на притежеталя на Стокхолм; Трета група – да 

изготви цитатен план за подробен преразказ; Четвърта група – план за трансформиращ 

преразказ с дидактическа задача от името на бръснаря, като точките са оформени във 

въпросителни изречения. При изпълнението на задачата имайте предвид отговора на 

следните, поставени от учителя, въпроси: Каква ще бъде съдбата на последната реплика 

на Джани Родари при вашите преразкази? А ще ù отредите ли място в плановете си? 

Съпоставете съставените от четирите групи планове и направете изводи. 

 

Упражнение № 8.  

Какво и защо трябва да редактирате в следния план, предложен за подробен преразказ 

на приказката „Силата е единството“? Какви начини за редактиране използвахте и 

защо? 

 

1. Предложението на най-младия гълъб ятото да отдъхне за малко. 

2. Търсенето и намирането на храна от летящото ято гълъби. 

3. Преследването на ятото от ловеца.  

  

Упражнение № 9. 

 

Предложените картинни изображения представят моменти от притчата „Какво казваш и 

как го казваш“, включена в сборника „Винаги има надежда. 150 притчи за изкуството 

на живота“ на издателство „Гнездото“ (Приложение № 6). Подредете изображенията, 

като ги съотнесете със сюжетен момент, който представят. Озаглавете изображенията 

така, че да се получи отговарящ на логиката на текста на притчата план, който може да 

ви помогне при създаването на подробен преразказ на текста.  
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 В резултат на колективната дейност стигнахте до следния модел на озаглавяване 

на правилно съотнесените от вас картинни изображения с моменти от притчата. 

 

 

 
 

 

Целесъобразно ли е поуката да се отдели като самостоятелен момент в плана? Какво ще 

трябва да промените в така предложения план, ако ви е поставена задача да съставите 
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за същата притча план за преразказ от името на втория гадател, разтълкувал съня на 

владетеля?  

 

Упражнение № 10.  

Един петокласник обичал много да играе с компютъра. На поставена задача за домашна 

работа за съставяне на план за подробен преразказ на приказката на Дончо Цончев 

„Дивите джентълмени и чудовището“ той предлага на учителя следните три облаци от 

думи, като обяснява, че те приличат на плана на текста. Правенето на Облак от думи е 

резултат на компютърна програма, която от предоставен текст извежда с различна 

големина на шрифта думите според честота на появата им в съответния текст/текстов 

участък. Съотнесете трите предложени облака с моменти от приказката  

 

 
Облак 1 
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Облак 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Облак 3 

 

Предложете заглавия на откритите епизоди. Ще се съгласите ли с твърдението на 

ученика, че компютърно изработените словесни облаци са равносилни на план на 

текста? Обосновете становището си. Каква връзка установявате между най-често 

повтарящите се думи в определен участък от текста и озаглавяването на съответния 

участък? Предложете план за сбит преразказ на този текст; сами изберете един от 

моделите – цитатен план или план с въпросителни изречения. 

 

М3 РАБОТА ВЪРХУ ПРЕДСТОЯЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ ТЕКСТ ОРИГИНАЛ (РАЗКАЗ 

ПО ВЪОБРАЖЕНИЕ, РАЗКАЗ ПО ЗАДАДЕНИ ОПОРИ: ТЕМА; НАЧАЛО И/ИЛИ 

КРАЙ)  

 

Упражнение 11. 

Учителката поставя домашна работа – учениците да съставят разказ по въображение и 

да приложат план, по който са работили. Мартин изпълнява задачата, но забравя да 

предостави своя план за разказ по въображение, защото му е трудно да го структурира. 

Помогнете на Мартин да се справи с това предизвикателство. Разказът на Мартин е: 
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                                                    СТРАННИЯТ КОЛЕДЕН СЪН 

 

Дойде Бъдни вечер. Всички се разбързаха, но не за работа, а за подаръци за 

семейството. В домовете ухаеше на печени чушки и баница с късмети. Фестивалът на 

снежинките вече бе започнал традиционния си коледен бал. Смрачаваше се и Борко за 

пореден път преговори списъка с подаръците до Дядо Коледа. Седна пред камината и с 

доволна усмивка се загледа в палавите пламъчета. Очакваше с нетърпение появата на 

белобрадия старец. Затоплен от огъня, заспа. Зад недогорелия пън в камината се 

промъкна едно джудже с дълъг списък в ръка и голям чувал на рамо. Джуджето 

започна да вади големи кутии от чувала, като произнасяше имената на различни деца. 

Джуджето прибра списъка и нарами чувала. 

 – А на мен? – попита Борко и очите му се разшириха в очакване. 

– Кой си ти? – изненада се джуджето. 

 – Аз съм Борко! 

– Няма Борко в списъка. 

– Ама как така? Изпратих писмо! 

Джуджето извади втори списък. „Борко, който не си пише домашните, мокри се в 

локвите, а счупената ваза сложи под килима и други такива неща. Няма подаръци за 

Борко.“ 

.............................. 

– Борко! Борко! 

Борко отвори очи. Майка му лекичко го побутваше и се усмихваше. 

– Джуджето, джуджето! – кокореше се Борко и тичаше към елхата. Там го чакаха куп 

празнично опаковани пакети. 

– Мамо, честита Коледа! Колко те обичам! Винаги ще съм послушен! [Падешка 2014: 

89]. 

 

Упражнение 12. 

Момичета от 5.а клас на училище ОУ „Кочо Честименски“ от град Пловдив имат за 

задача да създадат разказ по въображение с шпионска тематика. За да ги услесни, 

учителката има предоставя речник на шпионажа, за да го използват при създаването на 

бъдещите си разкази. Момичетата обаче са затруднени и молят за помощ момчетата от 

класа. Те трябва да съставят план за разказ по въображение, като към всяка точка от 

него предложат ключови думи от речника. 

 

Речник на шпионажа [Едж 2017: 85].  

1. Секретна операция, тайни служби, таен агент, двоен агент, къртица, под прикритие, 

фалшива самоличност, супершпионин, в тила на врага, вербуване, ловец на глави, 

заложник. 

2. Щабквартира, предавателно устройство, ЦРУ, криптограф, шифър, специална 

операция, скрита камера. 

3. Зашифровам (криптирам), вербувам, подслушвам, шпионирам, разшифровам 

(декриптирам), дезинформирам, повалям, стрелям, експлоадирам, атакувам, стрелям, 

прокрадвам се. 

4. Антидот, серум на истината, писалка пистолет, подслушвател. 

 

Упражнение 13. 
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Учителка предлага в час план за разказ по въображеие с любовна тематика, като 

действащите герои на историята са робот и самодива. Тя изисква от учениците си да 

създадат текст. Те се затрудняват, защото в плана липсват опорни думи, които да ги 

насочат. Какво ще добавите вие към предложения от учителката план, за да помогнете 

на учениците да изпълнят поставената задача? 

 

Предложен план от учителката: 

1. Срещата на робота със самодивата. 

2. Любовните перипетии. 

2.1. В света на робота. 

2.2. В света на самодивата. 

3. Разделените влюбени. 

4. Щастието в любовта. 

 

Упражнение 14. 

Ученици трябва да създадат текст, чието начало отразява случка от анимационен 

филм2. За да ги подмогне в творческия процес, учителката поставя за задача да съставят 

и план на своя бъдещ текст.  

 

Упражнение 15.  

Учител предлага на учениците да създадат план за текст по зададено начало и край, 

визуализирани чрез картини. Първата картина,3 пресъздаваща умален модел на модерен 

град, на съвременната художничка Хати Нюман, трябва да бъде използвана за начало 

на бъдещия текст. За финал е предложена картина4, изобразяваща апокалиптичната 

визия за край на света.  

 

Предложена картина за начало:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 https://www.facebook.com/cartoon3000animation. 

3 Картината е взета от сайта http://www.danybon.com/wp-content/uploads/2017/03/hartien-

grad-e1490191178290.png. /25.09.2017 г./ 

4 Картината е достъпна на адрес: http://relaxic.net/end-of-the-world/. 

http://www.danybon.com/wp-content/uploads/2017/03/hartien-grad-e1490191178290.png
http://www.danybon.com/wp-content/uploads/2017/03/hartien-grad-e1490191178290.png
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Картина за финал: 

 
 

Писането на план в урока по български език и в урока по литература е един от 

компонентите с незадължителен характер. Но безспорна е целесъобразността на 

перманентната работа върху текста в контекста на реализиране на разнообразните му 

функции: планираща, контролираща, занимателна, обобщаваща, стимулираща, 

образователна, дори – възпитателна. Затова в модел 1 са предложени образователни 

практики за работа върху план, обобщаващ информация не само от художествени и 

фолклорни текстове, а и от научни текстове (две урочни единици, съответно по 

география и икономика и информационни технологии). Почти закономерен в 

учебниците по различните образователни предмети е моделът на представяне на 

съответното учебно съдржание, организирано в една урочна статия, в графично 

обособени основни моменти с изведени заглавни маркери на урочен план. Упражнение 

№ 5 предполага анализационно-съпоставителни дейности и насочва към изводи, че 

независимо от избрания езиков експликатор (въпросителни изречения, констативно 

изведени ключови думи или съобщителни изречения) и предпочетено графично 

маркиране (главни букви, болдване, цветово акцентиране и др.) планът е помощно 

средство за открояване и на логиката на текста, и на основните моменти в него. 
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Въпросите в тази задача насочват към осмисляне на предпочетеността и логическата 

подредба на термини в научния текст; позволяват формиране на умения за успешно 

разчитане на смисли в научен текст – процес, задължително обвързан с усвояването на 

концептуалния апарат на съответната наука и експлицираните в текста логически 

връзки и йерархически зависимости между изведените концепти. Справянето с тази 

задача е предпоставено от факта, че учениците са разбрали логиката на съответната 

урочна структура, могат да открояват семантичните акценти, ключовите термини. 

Двата подмодела в задачата, както и останалите текстове, предложени към задачите в 

първи и втори модел, позволяват осмислянето на текста като цялостен социокултурен и 

психологически феномен; като речево образувание, подчиняващо се и на 

задължителните признаци – информативност, цялостност, свързаност и др.; и на 

изискванията на конкретен тип дискурс. 

Предложените образователни практики за работа (върху план на готов текст, план 

на предстоящ за писане преразказ или план на предстоящ за продуциране текст 

оригинал) са разнообразни като изпълнителски дейности: предлагане на план като 

съвместна дейност на учител и ученици; съпоставяне на изведени от текста моменти с 

действително ключови моменти, които могат да бъдат изведени в план; попълване на 

празни места в план; редактиране (пренареждане на точки от план) с оглед на ход на 

сюжетно действие в художествена творба и с оглед на реален ход на събитията; 

съотнасяне на ключови думи/графични изображения със съответен момент от текста; 

преобразуване на модели за съставяне на план на готов текст (цитатен, 

съобщителни/въпросителни изречения и др.). В своята единност предложените 

образователни модели могат да бъдат осмислени в контекста на теориите за 

иновативност в образователния процес, разбирана в аспекта „нестандартни подходи на 

дейността“. Примерните образователни практики, макар и не в ролята си на 

инвариантни модели, могат да бъдат характеризирани като „целенасочена 

педагогическа дейност, основана на разбирането на собствени преживявания, 

преподаване с помощта на сравнение и проучване, което води до промяна и развитие на 

образователния процес“ [Димитрова 2010: 951]. Вариантът, предполагащ допълване на 

празни места в план, е представен с няколко разновидности: дописване на подточки 

към основни точки от плана (упражнение № 2); вписване на ключови думи към 

съответни точки от план или дописване на пропуснати в плана имена на персонажи (с 

варианти – предложен набор от думи/без предлагане на лексикален комплекс) 

(упражнение № 13) и др. Като разновидност на модела могат да бъдат анализирани и 

примерите, предполагащи редакторски/трасформационни дейности с плана: 

преобразуване на даден езиков модел на план в друг (например преминаване от модел 

със съобщителни изречения в модел с въпросителни изречения или в цитатен план); 

разместване на точки от план за правилното му съотнасяне със сюжетната логика на 

конкретен художествен текст (упражнение № 1, № 3, № 8); преминаване от един в друг 

графичен модел (например от табличен или компютърни графични изображения в 

чисто езиков модел или смесен езиково-изобразителен модел (упражнение № 2, № 4, № 

9, № 10) и др. Редакторско-трансформационните модели могат да бъдат обогатявани с 

разнообразни речемисловни дейности, предполагащи отработване на умения за преход 

от една към друга графична система – представяне на план в табличен вид с допълване 

на графи, изискващи за съответните точки от плана вписване на информация за герои, 

техни действия/състояния в конкретен момент, на ключови за съответния сюжетен 

момент думи и др. 



 

PRAGMATICAL ASPECTS OF THE WORK ON PLANNING A TEXT SNEZHANKA DOBREVA,  
KRASIMIRA TANEVA 142-164 

157 

Предложените в статията задачи експлицират разнообразни за образователните 

субекти дейности по планиране, по усвояване на планирането – предоставяне на речник 

от думи, които да се използват (упражнение № 13); съвместна работа върху изготвяне 

на план от учителя и учениците или самостоятелно изготвяне на план от учениците 

(упражнение № 6, № 7, № 11, 12, № 14, № 15); допълване от ученици на план, съставен 

от учител/други ученици (упражнение № 2, № 13, № 15) и т.н.  

Примерните задачи предполагат съотнасяне на предложеното учебно съдржание за 

план на текста с различни по интелектуални и комуникативни възможности ученици. 

При по-силни ученици със засилена фреквентност при усвояване на учебното 

съдържание за план на текста могат да бъдат упражненията, предполагащи по голяма 

самостоятелност – самостоятелно съставяне на план на текст за рецепция или 

предстоящ за репродуциране или на текст за оригинално продуциране (упражнеие № 6, 

№ 7, № 11, № 14); дописване на ключови думи, персонажни характеристики в езикови 

или смесени езикови модели (включващи непрекъснати и прекъснати (таблични) 

текстове) (упражнеие № 12, № 13, № 15); сравняване на различни модели планове 

(упражнение № 5, № 7, № 10) и др. Задачите за самостоятелна работа предполагат 

творческа активност, свързана с включване на различни знакови системи – таблици, 

анимационни филми, картинни изображения, компютърни модели. При ученици, които 

се нуждаят от по-сериозна подкрепа в комуникативните си дейности, е уместно 

първоначално да се предпочетат задачи, които задават модел за съставяне на план 

(насочват към алгоритмизация на дейността) – например задачи за довършване на 

започнат план; за трансформиране на предложен план от един в друг езиков формат; за 

съставяне на план при предложена поредица от насочващи въпроси (упражнение № 1, 

№ 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9) и т.н. В подобен контекст може да бъде осмислено 

упражнение № 2. Учениците анализират приказката „Невидимият Тонино“ с оглед на 

връзката: място на действие – изяви на героя – емоционално състояние на Тонино и 

останалите герои. При рецепцията на текста учениците е необходимо да съпоставят 

индивидуалната изява на централния персонаж с тези на другите персонажи. Чрез 

система от въпроси преподавателят насочва към отделни епизоди. За да се 

ситематизират и онагледят анализационните наблюдения, учителят предлага таблица, 

като графите действия, чувства, други герои(действия) се попълват самостоятелно от 

учениците при помощта на учителя. След изпълнение на тази задача учителят може да 

изиска учениците сами да съставят план на текста или да допишат започнатия план, 

като се съобразят със съдържателните акценти в таблицата.  

Всички предложени упражнения са отворена система, която може да бъде 

променяна или допълвана съобразно възможности и интереси на конкретни обучаващи, 

конкретни учебни цели.  

Статията няма претенции да изчерпва всички модели, чрез които може да се 

усвои учебното съдържание за план на текста. Но авторите на статията се надяват, че с 

подсказаните образователни практики ще подпомогнат учителите по български език и 

литература в непрекъснатите им търсения за разнообразен интерактивен образователен 

дискурс в контекста на съобразеност със спецификите на конкретните ученици, с които 

се работи – възможности, потребности, мотиви. Надяват се, че предложените идеи, 

допълващи традиционните съвместни действия на учител и ученици по съставяне на 

план, ще бъдат полезни на учителите с подсказаните интерактивни модели (student 

teaching, работа с графични модели, екипни дейности, използване на възможностите на 

други изкуства и др.). Упражнения № 8, № 10 и № 15 предлагат модели за прилагане на 
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„мултимедийните възможности за интерактивност“ [Буров, Бурова 2010: 64]. С оглед 

на разбирането, че ученикът трябва да бъде активен участник в процеса на обучение и 

да се постигне ефективност в образователния дискурс, авторите на статията предлагат 

включването на интерактивната техника student teaching, защото чрез използването ù се 

формират интелектуални, речево-комуникативни умения, личностни качества като 

отговорност, самоувереност. Упражнение № 6 изисква ученик (в ролята на учител) да 

предложи поредица от въпроси върху текста на Дончо Цончев „Дивите джентълмени и 

чудовището“, за да могат съучениците да съставят план за сбит преразказ. Задачата 

изисква от конкретния ученик да определи тематичното ядро, да обособи основните 

сюжетни моменти, които са съществени, и да игнорира онези, които не влияят пряко 

върху развитието на действието. Упражнение № 12 (свързано с интерактивния модел на 

груповата работа) активизира интелектуалните и творческите способности на част от 

учениците и същевременно е свързано с обогатяване на лексикалния фонд.  

Работата с план на текста може да бъде не само интересна. Чрез нея е възможно 

да се реализират и разнообразни образователно-възпитателни функции. Какъв модел 

ще избере преподавателят зависи от много фактори – темата на урока, обема на 

лингвистичната информация, равнището на езикова подготвеност на учениците, 

педагогическия почерк на учителя. Оптималното методическо решение за използване 

на плана в урока по български език и по литература е въпрос на професионална 

компетентност, на умение мотивираният учител да мотивира и учениците за важни за 

житейската им реализация комуникативни дейности. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

НЕВИДИМИЯТ ТОНИНО 

 

Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище, без да си е научило урока, и 

много се тревожело, че учителят може да го вдигне. 

„Ах – мислел си Тонино, — ако можех да стана невидим …” 

Учителят направил проверка и когато стигнал до името Тонино, момчето отговорило 

„тук!”, но никой не го чул и учителят казал: 

– Жалко, че Тонино не е дошъл днес, тъкмо смятах да го изпитам. Ако е болен, да се 

надяваме, че не е нещо опасно. 

Така Тонино разбрал, че е станал невидим, както бил си пожелал. От радост 

скочил от чина и паднал в кошчето за боклук. Станал Тонино и започнал да се 

разхожда насам-натам из класа, дърпал косите на тоя или оня, обръщал мастилниците. 

Пораждали се шумни безкрайни кавги. Учениците се обвинявали един друг за тия 

закачки и не подозирали, че всичко е по вина на невидимия Тонино. 

Когато се уморил да си играе по този начин, Тонино излязъл от класа и се качил на 

един тролейбус, разбира се, без да си плати билета, защото кондукторът не можел да го 

види. Намерил свободно място и се настанил. На следващата спирка се качила една 

госпожа с пазарска чанта и понечила да седне на седалката, която в нейните очи била 

свободна. А всъщност седяла на коленете на Тонино, който почувствал, че се задушава. 

Госпожата извикала: 
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– Що за капан е това! Не може и да се сяда вече! Гледайте, оставям торбата, а тя виси 

във въздуха! 

Торбата всъщност била поставена на коленете на Тонино. Станала голяма 

разправия и почти всички пътници произнесли огнени слова срещу управата на 

тролейбусите. (...) 

Уморен и малко обезкуражен, Тонино тръгнал към къщи. Майка му го чакала на 

балкона. 

– Ето ме, мамо! – извикал Тонино. 

Но тя не го видяла и не го чула. Продължавала да наблюдава тревожно улицата зад 

гърба му. 

– Тук съм, татко! – извикал Тонино, като влязъл в къщата и седнал на мястото си на 

масата. Но баща му, обезпокоен, мърморел: 

– Чудно, защо Тонино се бави толкова? Да не се е случило някакво нещастие? 

– Ама аз съм тук, тук съм! Мамо, татко! – извикал Тонино. Но те не чували гласа му. 

Тонино вече плачел, но за какво служат сълзите, ако никой не може да ги види? 

– Не искам вече да бъда невидим – плачел Тонино с разбито сърце. – Искам татко да ме 

вижда, искам мама да ми се кара, искам учителят да ме изпитва! Искам да играя с 

моите другарчета! Лошо е да е невидим човек, лошо е да е сам. 

Слязъл бавно по стълбите на двора. 

– Защо плачеш? – попитало го едно старче, седнало да се пече на слънце на една пейка. 

– Ама Вие виждате ли ме? – попитал Тонино, изпълнен с надежда. 

– Разбира се, че те виждам. Виждам те всеки ден, като отиваш и се връщаш от училище. 

– Но аз Вас никога не съм Ви виждал. 

– Ех, зная, зная. Мене никой не ме забелязва. Един стар пенсионер, съвсем самичък, 

защо изобщо момченцата трябва да поглеждат към мене? Аз за вас съм все едно 

невидимият човек. 

– Тонино! – извикала в тоя миг майка му от балкона. 

– Мамо, виждаш ли ме? 

– Виждам те и още как! Ела да видиш как ще се разправя с тебе баща ти. 

– Веднага ида, мамо – извикал Тонино радостно. 

– Не те ли е страх от плесниците? – засмяло се старчето. 

Тонино се хвърлил на врата му и го целунал. 

– Вие ме спасихте – казал той. 

– Е, не преувеличавай – казало старчето. 

 

        Джани Родари 

 

Приложение № 2  

В Ъ Ж Е Т О  Н А  Л Ъ Ж А Т А  Е  К Ъ С О  

 

Един ден търговец от Багдад с десет слуги разбрал, че някой му е откраднал торба с 

десет хиляди динара. Взел да размишлява и да търси начин да открие кой го е ограбил. 

След дълго размишление решил да даде на всеки слуга по едно въже, дълго половин 

метър. Казал на слугите да дойдат при него на сутринта и да покажат въжетата си. 

Въжето на крадеца щяло да бъде с десет сантиметра по-дълго. 

На другия ден сутринта всички слуги се явили пред него. Мъжът взел да проверява и да 

измерва всяко въже. На всички въжетата им били точно толкова дълги, колкото били и 
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предишния ден. Само въжето на един било с десет сантиметра по-късо. Така търговецът 

разбрал кой е крадецът. 

А какво всъщност се случило? Когато прислужникът се прибрал у дома, си помислил, 

че въжето му наистина ще се удължи с десет сантиметра и затова решил да го намали.  

Така потвърдил вината си. Тогава търговецът му казал: 

– Въжето на лъжата е късо. 

Оплакал се от него и го затворили. 

Д ж е р и е с  А в а д ,  „ Н е  в с и ч к о ,  к о е т о  б л е с т и  е  з л а т о “  

 

Приложение № 3 

ЕДИНСТВОТО Е СИЛАТА  

 

Веднъж едно ято гълъби летяло, търсейки храна. Гълъбите летели, летели, гледали 

внимателно навсякъде, но нищо не намерили. Когато прелитали над една гора, най-

малкият гълъб рекъл: 

– Царю, нека да кацнем и да си починем малко. 

– Не се отчайвайте! – извикал царят. – Дръжте се, не губете кураж! Непременно ще 

намерим нещо за ядене. 

Малкият гълъб замълчал и продължил да лети. Все по-мъчително махал с криле,  

нямал вече сили. Но изведнъж, като забравил умората си, извикал: 

– Хей, побързайте, гледайте, там има храна. 

Другите гълъби погледнали нататък. Наистина под една смокиня блестели малки зърна 

ориз. 

– Хайде да кацнем – предложил царят. – Добре ще си хапнем. 

Гладните гълъби бързо накацали и започнали да събират оризовите зрънца едно  

по едно. Тъкмо се зарадвали и върху тях метнали една голяма мрежа. Всички били 

впримчени в нея. 

– Ами сега! – извикал царят, като видял, че един ловец се приближава. – Трябва да 

действуваме бързо. Не бива да губим нито секунда. 

Обърнал се към гълъбите и рекъл: 

– Хайде да напрегнем всичките си сили и задружно да излетим с мрежата. Запомнете, 

че само в единството е нашето спасение. 

В това време ловецът доста се приближил. Стоял озадачен – пред очите му мрежата 

оживяла и се устремила към небето! „За пръв път в живота си виждам такова чудо.“ 

Помислил си: „След малко гълъбите ще паднат”. С тази надежда започнал да ги 

преследва. 

Гълъбите разбрали намеренията му, но те летели зигзагообразно и се издигали  

над планините. Уморен, ловецът не можел да ги следи повече. Върнал се назад с празни 

ръце. 

Царят на гълъбите го наблюдавал. 

– Приятели – извикал той, – половината опасност отмина. Сега ще летим до града на 

храмовете. Там живее любимата ми приятелка – мишката. Тя веднага ще прегризе 

мрежата и ще ни освободи. 

И всички гълъби пък напрегнали сили и полетели. Пристигнали до скривалището на 

мишката. Спуснали се на земята и вдигнали такъв шум с крилете си, че сърцето на 

мишката спряло. „Какво става” – разтревожила се тя, но веднага чула познатия глас на 

своя приятел. 
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Мишката излязла навън. Изслушала целия разказ. И рекла: 

– Няма нищо страшно! Ей сега ще ви освободя. 

Тя пристъпила към царя, но той я спрял: 

– Не, приятелко, най-напред – другите. Моят ред е последен. 

Мишката била много разумна. Знаела какво е отношението на царя на гълъбите  

към поданиците му. Приятелят ù много уважавал своите спътници. 

Тя прегризала цялата мрежа и освободила всичките гълъби. Те от сърце ù  

благодарили за новия живот, спечелен с нейна помощ. 

 

„Приказки от Панчатантра“ 

 

Приложение № 4 

 

ДИВИТЕ ДЖЕНТЪЛМЕНИ И ЧУДОВИЩЕТО  

 

Дълбоко, дълбоко в една урва, между отвесните каменисти два бряга, сред дива и 

непроходима растителност живееше стар и огромен глиган. Гората помнеше този 

исполин и той помнеше нея от много години.  Наоколо ровеха други диви прасета, 

мъжки и женски, големи и малки, но всички те се раждаха и умираха някак преходно – 

в спомените оставаха зависими и безразлични. И тъй, само старият глиган не мърдаше 

от това място. И никога с нищо не наруши своите навици – в гората нямаше сила, 

способна да промени нещо от тях. Това щеше да стори само смъртта, но той не се 

страхуваше и от нея, защото беше се родил да живее, а не да мисли за после ... 

Всичко вървеше много добре до онзи паметен момент, когато признатият цар на 

девствената околност срещна истински равен противник. Това стана на пътечката, по 

която той от малък вървеше, за да стигне до едно разширение на дерето, където 

обичаше да се въргаля в калта. Мястото беше тясно – от една страна отвесна скала, а от 

другата – стръмният бряг на дерето. Срещу глигана се бе спрял огромен черно-кафяв 

мечок. Кафявият звяр не можеше да се отбие встрани (нямаше достатъчно място) и, 

изглежда, нямаше намерение да се връща. С още по-голяма сигурност това може да се 

очаква и от глигана. Двамата великани дълго стояха така и се гледаха. Мечокът се беше 

преселил отнякъде и за него постъпката нямаше да бъде от голямо значение. Но той 

добре познаваше силата си (още не му се бе случвало да отстъпи) и нямаше намерение 

да обръща тепърва гърба си. Старият глиган беше прекарал в тази гора целия си живот 

и за него щеше да бъде окончателна катастрофа, ако накрая решеше да се предава. Така 

всеки чакаше другият да отстъпи. Но никой не даваше никакъв знак ... От едната им 

страна се извисяваше скалата – отвесна като дивите им характери. От другата зееше 

урвата – страхотна и невъзможна ... Отгоре ги натискаше дълбокото око на небето – със 

своята красива безучастна синева. Глиганът събра накрая цялата си ярост, изгрухтя и с 

благородство за предупреждение, наведе зурлата ниско до земята и в името на цялото 

си достойнство понесе гранитното си тяло напред. Другият гигант се дигна на задните 

си крака (огромен и страшен), изръмжа тревожно и като подскочи нагоре, увисна на 

един препречен над пътечката клон. Глиганът мина под мечока ... Едва далеч, по пътя 

към локвата, той си даде сметка, че, от една страна, за него това беше победа. От друга, 

мечокът прояви подобаващо на силните благоразумие. Но той не бе озадачен задълго, 

защото след няколко дни на същото място и по същото време сцената пак се повтори. 

„Не изменяй себе си, бъди твърд” – извика кръвта на глигана и той отново се затири 
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напред да защити гласа ù. „Уважавай достойнството на другите, бъди благоразумен” – 

обади се в мечока законът на гората и той увисна на клона, да му направи път. 

По този начин нещата в старата гора не се промениха. Вярно – пришълецът мечок 

явно оставаше тук. Но той не пречеше. Голямата гора побираше живите винаги, освен 

това тя беше много по-вечна от тях, за да не бъде гостоприемна. И тъй може би до края 

нямаше да се случи нищо особено. Ако в един хубав ден не беше пристигнал човекът. 

Той дойде с една пушка, обиколи доловете, стреля няколко пъти и си отиде. На пръв 

поглед нищо не се промени. След няколко дни човекът пак дойде – той водеше сега и 

още двама. Единият от тях беше с градски дрехи, приказваше най-много и все не 

искаше в нещо да вярва. Когато дойдоха трети път, човекът с градските дрехи носеше 

трион. Спусна се в дола, закрачи по пътечката и стигна до клона, където увисваше 

мечокът при срещата си с глигана. Качи се на дървото и заряза този клон колкото само 

да се крепи. После се върна при другите и някъде се скриха. 

В обичайното време на срещата първо пристигна мечокът. Той зачака. Друг път 

глиганът (отдавнашният господар на гората) го чакаше, тъй като тук и двамата знаеха 

как ще стане разминаването, без да се повдигне фаталният спор. Но мина много време, 

когато от другата страна се зададе глиганът. Сега той съвсем не налиташе както в 

началото. А мечокът сам си подскочи (в движението му имаше нещо игриво) и се хвана 

за колона. Клонът, разбира се, се счупи и тежкото тяло на благоразумното животно се 

стовари върху изненадания глиган. Схватката и за двамата беше неочаквана, но 

неизбежна и последна. Те изведнъж разбраха това. В първия миг глиганът беше 

съборен, но той веднага скочи и с едно замахване отхвърли към скалата подлия 

нападател ... Оплетени на живот и смърт, страшните противници се търкулнаха в дола – 

полетяха като топка надолу. Оттам сред трясък на клони и сринат камък продължиха да 

се чуват предсмъртният рев на мечока и клокочещото в кръв хъркане на глигана, докато 

постепенно всичко утихна. 

Единият явно беше вече победен, а навярно и победителят издъхваше край него. 

Хората излязоха от скривалищата си и се затичаха към мястото. Градските дрехи пак 

стигна пръв, с учудваща за неговия вид ловкост, и се спусна в дола към двойната 

плячка. Само след миг се чуха отчаяните му викове. Той искаше да се върне нагоре на 

всяка цена, но ... 

 

Дончо Цончев 

Приложение № 5 

СОБСТВЕНИКЪТ НА ГРАД СТОКХОЛМ 

 

На пазара в Гавирате се срещат едни такива хитреци, дето продават всичко: по-

способни продавачи от тях не зная дали има някъде по света. 

 Един петък дошло някакво човече, което продавало странни неща: Мон Блан, 

Индийския океан, Лунните морета и така сладко приказвало, че след час му останал за 

продан само град Стокхолм. 

 Купил го един бръснар срещу подстригване с фрикция. Бръснарят заковал 

между двете си огледала удостоверението, на което било написано: „Притежател на 

град Стокхолм” и гордо го показвал на клиентите, като отговарял на всичките им 

въпроси. 

– Град в Швеция, дори е самата столица. 
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– Има почти един милион жители и, разбира се, всички те са мои. Има и море, 

естествено, но не зная кой е собственикът. 

 Малко по малко бръснарят събрал пари и миналата година отишъл в Швеция, за 

да посети своята собственост. Град Стокхолм му се видял прекрасен, а шведите – 

изключително добре възпитани. Те не разбирали дума от това, което бръснарят казвал, 

а той не разбирал и половин дума от онова, което му отвръщали. 

– Аз съм собственикът на града, знаете ли? Съобщиха ли ви вече? 

Шведите се усмихвали и казвали „да, да” защото не разбирали, но били учтиви. 

Бръснарят потривал ръце доволен: 

– Такъв град само за едно подстригване с фрикция! Просто – евтино съм го купил! 

 Но той се лъжел, бил платил твърде висока цена. Защото всяко дете, което дойде 

на тоя свят, притежава целия свят и не трябва да заплаща дори стотинка за него, трябва 

само да запретне ръкави, да протегне ръце и да си го вземе. 

 

      Джани Родари, „Приказки по телефона” 

 

Приложение № 6 

КАКВО КАЗВАШ И КАК ГО КАЗВАШ 

 

Един източен владетел сънувал страшен сън – как един по един падат всичките му 

зъби. Изплашил се той и веднага повикал един от най-известните тълкуватели на 

сънища. Дошъл гадателят, изслушал разказа на владетеля и загрижено казал: 

– Господарю, трябва да ви съобщя тъжна вест. Вашият сън означава, че един след друг 

ще загубите всичките си близки. 

Владетелят толкова се разгневил от това мрачно предсказание, че веднага хвърлил 

оракула в тъмница. 

На другия ден обаче, решил все пак да се допита до още един гадател. Когато чул съня 

му, той радостно възкликнал: 

– Господарю, имам щастието да ви съобщя изключително хубава новина. Вие ще 

надживеете всички свои роднини. 

Владетелят останал доволен и щастлив и щедро възнаградил човека. 

Придворните били много учудени от всичко, което видели. Един от тях се приближил 

до тълкувателя на сънища и го попитал: 

– Но ти каза същото на господаря, което му предсказа и предишният. Защо ти получи 

награда, а той отиде в затвора? 

– Така е. Ниe и двамата изтълкувахме съня по еднакъв начин, но го казахме по  

различен начин. 

Понякога не е важно какво казваш, а как го казваш. 
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