


Слава вам, творци велики
на славянското писмо.

Вий очите ний разкрихте
за наука и добро!
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Философия на преподаването
Учебно –възпитателният процес е изключително динамичен, разнолик и

многопосочен.  Същността му се състои в преподаване и усвояване на знания, 
умения, навици и поведение, които да подготвят учениците за живота. За да
постигне добри резултати в УВП, учителят трябва да бъде преди всичко психолог. 
Да познава добре своите ученици.Да има индивидуален подход към всеки един от
тях, съобразно личностните му качества. Да умее да мотивира учениците като им
поднася така учебния материал, че да ги заинтригува и те да осъзнаят
необходимостта и ползата от това , което учат. 

В хода на урока учителят създава проблемни ситуации,
в които учениците действат, поправяйки грешки, влизайки в различни роли, 
предлагайки обосновани решения. 

От голямо значение за мотивацията на учениците е и поощрението от учителя
при добре изпълнена от тях задача, а също така и тактичната помощ, оказана от
учителя на ученика, когато той среща трудности в усвояване на знанията. 

За да усвоят пълноценно учениците преподадения материал, учителят
структурира учебното съдържание, спазвайки принципите за нагледност, 
достъпност, съзнателност. Води ги от конкретното към абстрактното, от лесното



Философия на преподаването
към трудното.Използва учебни помагала с интересни задачи, които поставят
учениците в ролята на откриватели. Те правят сами изводи и заключения,  
прилагат на практика изучените правила. Чувстват удовлетворение от
постигнатото.

За да постигнат успех в овладяване на знанията, учениците трябва да се
отнасят с уважение към труда на учителя, който е изключително важен и ценен за
тях, да проявяват послушание, внимание, отговорност, дисциплинираност, 
самоконтрол, старание , търпение и най-вече любов към учението.

И тук отговорността на родителите, които трябва със своя пример да спомогнат
за изграждането на тези качества у децата си. Дете, възпитано в тези добродетели
е отговорно и се справя отлично в училище. То е уважавано и от съучениците си.

С основание може да се каже, че успешното овладяване на преподадения
материал е следствие на ценностите, които ученикът е формирал и продължава
да формира. 



Философия на преподаването

Не по-малко значение за пълноценен учебен процес имат и междуличностните
взаимоотношения в класа. Учениците трудно общуват помежду си, често проявяват
грубости и агресия. Причината е: дефицит на внимание, любов, разбиране, лош
пример и модел на поведение, които учениците получават от медиите и
заобикалящата ги среда.

Всичко това прави работата на учителя изключително тежка и отговорна. Цялата
тежест от игнорирането на истинските ценности в обществото – честност, уважение, 
милосърдие, трудолюбие пада върху плещите на учителя. Но той намира сили в себе
си, защото обича децата, защото е отдаден на професията си. Затова си дава ясна
сметка, че преди да преподава знания, трябва да научи децата на забравените от
нашето съвремие, но вечни,  общочовешки добродетели:човечност, търпение, 
уважение, честност, милосърдие, трудолюбие.

Изграждането на тези добродетели у младите хора в резултат на общите и
еднопосочни усилия на родители и учители ще им помогнат да намерят своето
достойно място в живота.  







Училището – това са неговите учители и ученици.

Te го изпълват с живот.



Учениците градят авторитета на училището със своите
знания, успехи и добро поведение.





Скъпи родители,

Предстои ви щастливо събитие – първият учебен ден на
вашето дете. Но нали в радостната суета около новата чанта, 
тоалети, тетрадки няма да забравите най- важното - да
поговорите с детето за неговите вълнения, свързани с
голямото училище, което е и голямо предизвикателство за
малкия ученик. 



А децата ни, са най-голямото наше богатство, защото са
дар от Бога. Те са цветята на света – най-красивите и най-
милите. 

Детската душа е чиста и светла.

Дали обаче ще успеем да я запазим, 

зависи от нас – възрастните и

най-вече от вас, скъпи родители.



Детето, научено на ред в къщи,  спазва и реда в училище.Детето,научено да
уважава родителите си, се отнася с уважение и към учителите, и към
съучениците си.

 Дружелюбните отношения между децата и спазването на правилата в клас
допринасят за осигуряване на спокойна и ведра обстановка, в която всяко
дете се чувства значимо и уважавано. 



Правила на класа

В час

- Ученикът се отнася с уважение към
учителите и съучениците си. В час
ученикът:

- внимава и изпълнява указанията на
учителя;

- пази тишина и ред;

- отговаря на въпроси, само когато бъде
посочен от учителя;

- ако иска нещо да каже или попита, 

вдига ръка;

- проявява съзнателност и старателност при
усвояване на учебния материал.



и през междучасието трябва да бъде спокойна.

- През междучасието децата се отморяват, затова
обстановката класа децата общуват помежду си тихо, 
спокойно;

- закусват в стола или на двора;

- пазят класната стая чиста;

- не се бият, не крещят, не се гонят, а играят на

на двора задружно;

- използват вълшебните думи...









Ваканция, ваканция, ваканция!Ура!
Довиждане, училище!

Здравей, игра!
Скъпи първокласници!

Ето, че неусетно се изниза вашата първа учебна година, през която вие усвоихте знания, които ще ви
трябват за цял живот.

Много ми се иска да запомните, че истинските и ценни неща в живота се придобиват с послушание, 
търпение, уважение, труд и най-вече с любов, защото всяко добро е плод на любовта: човеколюбие, 

трудолюбие, ученолюбие.
Слушайте и уважавайте вашите родители и учители.Те не жалят сили, труд и време, за да ви дадат най-

доброто от себе си.
Бъдете внимателни с другарчетата си, отнасяйте се добре с тях, помагайте им и бъдете сигурни, че ще

спечелите обичта и приятелството им.
Не забравяйте и книгите. С тях ще се научите да четете по-добре, ще развиете вашето мислене и реч. 

Търсете книжките
и другарувайте с тях!

1.Български народни приказки
2.Приказки и стихотворения от Ран Босилек, Асен Разцветников

3.Разкази и стихотворения от Дора Габе,E. Багряна
4,,Ние врабчетата”-Йордан Радичков

5,,Приказки за тебе ‘’-Константин Константинов
6.Басни от Езоп и Лафонтен

7.Приказки от Андерсен, Братя Грим
Ще попитате: А къде са игрите? - За тях имате цяло лято.

Укрепвайте в тях вашето приятелство, здраве и воля.
Пожелавам на всички ви едно щастливо и незабравимо лято!  Весела ваканция!

С обич: г-жа Матева


