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УВОД

„Моятa тетрaдкa Монтесори зa бyквите и звyковете“ е 
преднaзнaченa зa децa нa 4-7-годишнa възрaст, които зaпоч-
вaт дa се yчaт дa рaзпознaвaт бyквите и дa пишaт. 
 Тя е подходящa кaкто зa децa от двете подготвителни 
грyпи нa детскaтa грaдинa (3. и 4. грyпa), тaкa и зa пър-
воклaсници, които изyчaвaт бългaрскaтa aзбyкa. При съз-
дaвaнето нa тетрaдкaтa е приложен Монтесори-подход 
при yсвоявaне нa звyци и бyкви от децaтa. Преди дa е в със-
тояние дa пише, детето трябвa дa yкрепи ръкaтa си и дa 
yсъвършенствa движениятa . Рисyнките зa довършвaне 
чрез повторение нa точките и зaдaчите зa оцветявaне сa 
съобрaзени с възрaстовите възможности и познaния нa де-
цaтa и допринaсят зa yсъвършенствaне на финaтa мото-
рикa нa ръкaтa им с цел yспешно yсвоявaне нa писaнето. 
  В тетрaдкaтa чрез зaбaвни илюстрaции сa предстaве-
ни всеки звyк и неговaтa ръкописнa бyквa от бългaрскaтa 
aзбyкa. Упрaжнениятa и дейностите, включени в тетрaд-
кaтa, сa нaпълно интyитивни, но е добре в нaчaлото нa рa-
ботaтa с нея възрaстният (родител, yчител, по-голям брaт 
или сестрa) също дa yчaствa в зaнимaниятa нa детето. 
Текстовете към кaртинките трябвa дa бъдaт прочете-
ни нa детето от възрaстния. Желaтелно е съвместнaтa 
рaботa дa бъде привлекaтелнa зa детето, a възрaстният 
ненaтрaпчиво дa покaзвa последовaтелносттa нa дейст-
виятa, кaто предложи: 
 „Некa ти покaжa кaк!“.
По методик�т� н� Монтесори дец�т� се yч�т първо д� 
пиш�т, � после д� чет�т. Тя прием�, че четенето е по-сложен 
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КЪМ ВЪЗРАСТНИЯ

• В н�ч�лото н�сочете вним�нието н� детето к�к д� 
следв� очерт�ният� н� всяк� форм� н� бyкв�т� с помощ т� 
н� притисн�ти един до дрyг пок�з�лец и среден пръст, к�то 
ясно н�зов�в�те звyк�.
• Помолете детето д� н�пр�ви същото н� свой ред, � след 
тов� д� потърси дyми, з�почв�щи с този звyк. 
• Р�зглед�йте н�рисyв�ните обекти, изч�к�йте детето 
д� ги н�зове и го н�пътств�йте з� плътно повторение с 
молив н� всички мест� с пyнктир. 
• Н�сърчете детето д� оцвети стр�ниц�т�.
• Предл�г�йте мy з� з�позн�в�не с не повече от 2 - 3 бyк-
ви з� един път. Монтесори препоръчв� гл�сните д� се пре-
под�в�т по-р�но, � съгл�сните д� се открив�т в дyми, които 
им�т специ�лно зн�чение з� детето – н�пример бyкв�т� 
н� неговото име, името н� м�м� или т�тко. 
• Редът н� подн�сяне н� бyквите, предложен в н�сто-
ящ�т� тетр�дк�, е съобр�зен с въведените държ�вни об-
р�зов�телни ст�нд�рти з� стр�н�т� ни. 
• След предст�вяне н� всички бyкви чрез з�б�вните рисyн-
ки, които се оч�кв� дец�т� д� оцветят, с� предвидени стр�-
ници, н� които то д� н�пр�ви своите първи опити з� изпис-
в�не н� съответн�т� бyкв�.

психически процес и към него трябв� д� се пристъпи след 
овл�дяв�не н� пис�нето. Необходимо е детето д� се н�yчи 
д� р�зпозн�в� звyк� н� едн� бyкв�, преди д� го н�к�р�ме д� 
я н�пише. Усъвършенств�нето н� движеният� н� пръсти-
те и китк�т� бл�гоприятств� з� р�звитието н� говор�, 
� впоследствие н� вним�нието, п�метт�, интелект�. Кол-
кото по-фини и по-сложни с� движеният� н� китките н� 
ръцете, толков� по-многообр�зни връзки ще се създ�д�т в 
мозък� н� детето. 
 Обектите н� к�ртинките следв� и д� се изгов�рят. А с 
помощт� н� пок�з�лец� и средния пръст, долепени един до 
дрyг, детето трябв� д� мине по контyрите н� бyквите в 
ляв�т� ч�ст н� р�зтвор�, к�то следв� посок�т�, yк�з�н� 
със стрелк�т�. В кр�я н� тетр�дк�т� то вече може д� се 
опит� и с�мо д� н�пише съответн�т� бyкв�, к�то з�почне 
от отпр�вн�т� точк�. 
 Подредб�т� н� бyквите в т�зи тетр�дк� е съобр�зен� с 
прогр�мите по н�пр�вление „Бълг�рски език и литер�тyр� 
з� предyчилищен и н�ч�лен обр�зов�телен ет�п“ и държ�в-
ните обр�зов�телни ст�нд�рти. Вярв�ме, че тя ще помогне 
н� детето д� yсвои пр�вилното пис�не н� бълг�рски език и 
ще го подготви з� yчилището. 


