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Обръщение към всички майки, бащи, баби, дядовци, по-големи братя и сестри, съседи, детегледачи, учители, 
ръководители и следящи развитието на децата лица... накратко, към всички които ще четат на глас тази книга. 

Поставяне на началото заедно вкъщи и в клас  

Седнете заедно... или легнете. Можете дори да легнете на дивана с крака във въздуха или да се полюшквате 
със стола. Вземете книгата. Изглежда хубава нали... и мерише приятно! Също ли си любопитен (а) какъв е 
разказът? 

Заедно по пътя на откриването  

Започнете да разглеждате книгата заедно. Има много неща за откриване. Заглавието на книгата е “Няма 
котка в училище... или пък има? Какво означава заглавието? Подхождящо ли е заглавитео за тази книга? Така 
ли е - няма ли котка в училището или пък виждаш тук-там муцунка или опашка? Какво има предвид авторът 
под “няма котка в училище”? Разгледа  ли  вече красивите картинки? Могат да се видят толкова много неща! 
Може би като разгледаш всички  картинки, ще можеш да отгатнеш за какво ще се се разказва в книгата.  Дай 
воля на въображението си. 

Разказване заедно  

Прелистете заедно книгата, разгледайте картинките и поговорете за това което виждате. Какво ли може да се 
е  случило? Обсъдете заедно за какво ли става дума в книгата “Няма котка в училище ... или пък има? Какво 
иска да ни каже заглавието? Как завършва разказът? Какво още е възможно да се е случило? Възможно ли е 
това да се случи наистина? ... Има много неща,  за които можем да помислим и обсъдим заедно.  
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Четене заедно на глас  

Четенето на книга на глас е много повече от просто четене. Финото взаимодействие гарантира, предаването 
на другите на удоволствието от четенето. С гласа си можете да направите разказа увлекателен. Можете да 
задавате на слушателя най-различни въпроси. Можете да фантазирате заедно какво ще се случи по-нататък. 
Можете да посочвате детайли в книгата и заедно да търсите обяснение. А още по-забавни са разговорите, 
които можете да проведете след това за разказа... просто така без повод...и това защото разказът остава в 
съзнанието Ви. 

Четене заедно  

Гледането как се чете води до четене... така че четенето заедно действа мотивиращо. Предложете да се 
редувате като всеки от вас чете по едно изречение или дори по цяла страница. Можете също така да се 
уговорите, някой да чете пасажите които се разказват от разказвача, а друг да избере ролята на героите от 
книгата. Използвайте много интонации и забавни тонове,  така героите сякаш оживяват. 

Можете дори да пресъздадете или изиграете ситуациите, 
докато разказвачът чете. Вълнуващо, нали?  

Обърнете бързо тази страница ... там започва разказът.

Слушане заедно  

Посетете уебсайта и изслушайте заедно разказа. Какво по-забавно от това да прелистваме заедно една хубава 
книга, като същевременно слушаме разказа, който е написан в нея? Един глас те съпровожда в разходката 
по изображенията към разказа. А ако не разбираш нещо, можеш да натиснеш бутона за пауза и да попиташ 
слушащия с теб или заедно с него да потърсите обяснението. Можеш да слушаш аудиоразказа когато и 
колкото пъти искаш... дори и докато го научиш наизуст. 

Сканирай QR кода или отиди на уебсайта www.geenkatopschool.be и изслушайте заедно разказа.
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