voorleeswijzer voor ouders in het ...Bulgaars

Ръководство за четене на глас
По време на четене на глас разговаряйте
непринудено помежду си.
Настанете се се един до друг... Седнали ли сте
удобно? Можете ли да виждате всичко добре?
Погледнете към книгата! Да попрелистваме ли
малко книгата и да погледнем ли за малко какво
има вътре? Любопитно ли Ви е също да разберете за
какво става дума в разказа? Вълнуващо!

Какво има на корицата?
Какво е заглавието и кой е авторът? За какво ли ще се
отнася този разказ? А какво има на гърба?
Може би от там ще разберем нещо още сега.
Ще разгърнеш ли вече книгата?
Какво е написано отпред, на вътрешната страна на
корица? Какво точно виждаш тук?
Оооо, виж... това котка ли е?
Няма ли все пак котка в училището?
Имаш ли вече представа за какво ще се разказва в
книгата? Какво мислиш...да погледнем малко
по-нататък? От къде започва разказът?
Какво е станало? Случвало ли ти се е и на таб
такова нещо? Какво би направил (а)? Можеш ли да
намериш котката? Какво ще се стане?
Как би разрешил това?
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Разбираш ли всички думи?
Можеш ли да обясниш какво означава това?
Какво иска да каже директорът?
Това е трудна дума,
ще потърсим заедно значението и.
Какво има на вътрешната страна на корицата, в
самия край на книгата? Какво имаше най-отпред?
Спомняш ли си? Какво е променено?
Как намираш разказа?
Какво ти харесва и какво не чак толкова? Какъв
беше проблемът и как разрешиха? Кои са героите
в книгата? Какво би искал ти самия да направиш и
какво не? Какво би направил, ако...?
Искате ли още веднъж да изслушаш разказа?
Ще го четем ли заедно? Или аз да го чета на глас?
И когато аз спра, ти можеш да допълниш.
Да слушаме ли заедно запис на разказа?
И след това можеш ти да го преразкажеш.
Може би вече научи разказа наизуст?
Ще ми го разкажеш ли?
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