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1. Кратко описание на образователния софтуер
Образователният

софтуер

„РАЗБИРАМ,

ЧЕТА

И

ПИША

НА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК” е продукт за обучение на деца в предучилищна
възраст и ученици от 1-ви

до 4-ти клас от етнически малцинствени

групи, за които българският език е втори език. Образователният софтуер,
чрез използването му в ежедневната

работа на предучилищни и

начални учители и възпитатели, е специално разработен така, че да
подобри езиковата компетентност по български език. Този софтуер е
подходящ и за работа с деца и ученици, изоставащи в обучението си по
майчин български език, с цел подпомагане на успеваемостта

им в

училище или подготовката им за първи клас.
Софтуерът се основава на работа върху ЧЕТИРИТЕ основни
ядра на комуникация в този възрастов период:
РАЗБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – зона МОНИТОР
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ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ – зона СЛУШАЛКИ
ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – зона РОБОТ
ПИСАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – зона ТАБЛЕТ
В зона МОНИТОР има три игри: за проверка на усета за
граматическа правилност на речта; за работа върху речниковия фонд и
за разпознаване на антоними.
В зона СЛУШАЛКИ има две игри за фонологично осъзнаване:
класифициране на думи по еднакъв начален звук (алитерация) и за
сливане на думи, чути сричка по сричка или звук по звук.
В зона РОБОТ има три игри за четене на равнището на сричката, на
думата и на изречението.
В зона ТАБЛЕТ има три игри за писане: писане на многосрични
думи чрез подреждане на срички; писане на думи чрез подреждане на
букви и допълване на изречения след предварително направен избор.

2.

За кого е предназначен образователният софтуер

- за деца в предучилищна възраст и ученици от етнически малцинствени
групи, за които българският език е втори;
- за деца и ученици, изоставащи в обучението си по майчин български
език;
- за деца и ученици със специални образователни потребности;
- за деца с типично развитие.
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3. Върху какво въздейства образователният софтуер
РАЗБИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК


Придобиване на езикови знания и речеви умения в различни
тематични области, ориентиране в основните езикови модели.

 Адекватно реагиране в различна обстановка и ситуация в
двуезична среда - в клас; извън клас; изпълняване на различни
социални роли в общуването.
ФОНОЛОГИЧНО ОСЪЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
 Подобряване

на

фонологичното

осъзнаване

и

слуховата

преработка.
 Усъвършенстване на способността за идентифициране на думи с
еднакъв

начален

звук

/алитерация/.

Усъвършенстване

на

способността за сливане на срички и звукове в думи.
 Работа върху слуховото внимание и способността за анализ и
синтез на вербалната информация.
ЧЕТЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Осъзнаване на връзката между звуковия и буквения строеж на
думата. Опознаване на сричковата структура на българския език.



Четене и разбиране на думи с различна сричкова и семантична
сложност.



Разбиране на общия смисъл на кратки, несложни изречения чрез
използването на някои основни стратегии за езикова догадка,
търсене на ключови думи и др..
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ПИСАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
 Декодиране и кодиране на равнището на сричката, думата и
изречението.
 Усъвършенстване на способността за спелуване. Работа върху
зрителната и слуховата вербална памет.
 Използване

на

принципите

на

линейната

структура

и

последователност на писмените сегменти.
 Развиване на способността за писане с помощта на клавиатурата
на компютъра.

4. От кого може да се използва софтуерът


Преподаватели по български език на деца и ученици, за които
българският език е втори език



Педагози в масовото училище и детска градина

 Родители
 Логопеди
 Психолози
 Ресурсни учители
 Специални педагози

5. Преимущества на образователния софтуер
Преимущества за преподавателите
1.

Дава възможност за съставяне на индивидуален план за работа

с всяко дете.
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2.

Подпомага

лесното

планиране

на

домашна

работа

или

допълнителни форми за извънурочна дейност.
3.

Преподавателят може да проследява образователния прогрес

на всяко дете чрез данните от статистиката.
Преимущества за родителите
1. Родителят може да ползва програмата директно, като пести време
и усилия за подбор на материали за работа вкъщи.
2. Наградите в игрите от различните модули дават възможност за
поддържане на мотивацията на децата.
3. Образователният софтуер дава на родителя информация за
образователния прогрес на детето чрез данните от статистиката.

