
Уважаема госпожо/господин Директор,

Пишем Ви с една полезна и интересна възможност за Вашето училище.

Каним Ви да отбележим заедно месеца на детската книга и детското
четене - м. април - като се включите в националното Априлско
състезание по четене с разбиране, организирано от образователната
платформа, стимулираща четенето с разбиране “Книговище.бг”

“Книговище.бг” е онлайн платформа за насърчаване на детското четене
чрез въпросници-игри по книги и учебни материали. Част от платформата
е и единствената българска медия с новини за деца - “Вижте”. Тя
разказва новините от света и България на езика на децата, отговаря на
детски въпроси и помага на децата да развиват своята медийна и
гражданска грамотност.

“Книговище” съдържа над 4 000 въпросника по детска учебна (по
читанките на всички издателски колективи от 1. до 4. клас),
научнопопулярна и художествена литература, както и по детските новини
на “Вижте”. С верните отговори децата печелят точки и дигитални
награди в онлайн играта. Така не само се учат да вникват в
съдържанието по-добре, а и преодоляват дискомфорта от изпитните
формати. Инструментите в “Книговище” са разработени с помощта на
учители, за да улеснят учебния процес.

Състезанието по четене с разбиране ще е отворено за всички деца и
класове от 1. до 7. клас, независимо дали имат абонамент в
Книговище. Класирането на децата се следи в реално време онлайн от
тази страница. Резултатите на всеки клас ще се формират от
индивидуалните точки на всеки ученик. Не е необходимо да се
заявява предварително участие, защото системата автоматично
ще прави класирането. Необходимо е обаче да сте сигурни, че в
профилите на децата и класовете (учителските профили) е означено
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населеното място, за да може състезанието да се случи и по населени
места и по области!

Кой може да участва?

● Деца и класове от 1. до 7. клас в цялата страна.
● Новорегистрирани и досегашни участници в платформата.
● Отделни деца и книговищни групи на класа.
● Участието е безплатно и не изисква абонамент.

Кога е състезанието?

От 00:00 часа на 1 април до 23:59 часа на 30 април.

Необходимо ли е участниците да заявяват изрично своето
желание за участие?

Не. Това не е необходимо. Решаването на книговищни въпросници
през м. април автоматично включва децата, а ако профилите им
са свързани с профила на учител - и на техните класове, в
националното състезание. Ако досега учителите не са използвали
платформата, препоръчваме им да организират книговищните си групи
предварително. След регистрацията на профил в “Книговище” всеки
потребител влиза автоматично в 20-дневен демопериод. През м.
април платформата ще бъде отворена за всички потребители, за да
могат повече деца да се включат в Националното състезание по
четене с разбиране на “Книговище”.

Резултатите на всички участници се отчитат от 01.04.2023 г. до
30.4.2023 г. Родителите и учителите трябва единствено да създадат
профили на децата - ако те вече нямат такива - и да отбележат в
профилите им къде живеят.

Ще има ли награди?

Да!

Най-добрите ще получат грамоти и награди.

Как се създават профили на деца и класове в Книговище?



● За да включите класа си, свържете учениците си в книговищна
група, ако все още не сте го направили. Как се създава група в
играта, вижте тук.

● За да включите дете, то трябва да има профил в Книговище.
Профилите на деца до 14 г. се създават от техните родители.
Вижте как става това тук.

● Уверете се, че в профилите на децата е отбелязано населеното
място, за да може да се включите и в състезанието по области.

Какви са правилата на състезанието?

Децата ще печелят точки с:

1. Решаване на въпросници по детска литература (приказки,
енциклопедии, романи).

2. Решаване на въпросници по новините за деца на „Вижте“.
3. Решаване на въпросници по читанките от 1. до 4. клас. (Tе са

достъпни само за деца в група клас и се отключват за решаване
от учител.)

4. Създаване на въпросници за Книговище. Класовете ще трупат
точки както от индивидуално създадените от децата в класа
въпросници, така и от създадените групово от класа въпросници
през април.

● Всеки създаден въпросник носи 3 х точките, които се получават
при 100 % верни отговори в него.

● За да получи участникът точки за създаден въпросник, той/тя
трябва: 1) да следва правилата на Книговище за създаване на
въпросници; 2) да изпрати въпросника до 25.04.2023 г., за да
имаме техническо време да го редактираме и публикуваме.

NB! За създаване на въпросник е необходимо първо да се запази
заглавието, по което ще е той чрез писмо на quiz@knigovishte.bg.

● Децата имат 30 минути, за да решат всеки въпросник. Минутите
започват да текат с натискането на бутона „Старт“.

● След отбелязването на верен отговор детето не може да се
върне назад.

● Всеки въпросник може да бъде решен само веднъж.
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● Всеки верен отговор носи точки, а всеки грешен отнема
половината от точките, които носи един верен отговор в
съответния въпросник.

● Верните отговори на читанки носят по 1 точка, на новините във
“Вижте” – 1 или 2 точки, а на останалите четива – от 1 до 7 точки.
Как да разберете кой въпросник колко точки носи, вижте тук.

● Колкото по-труден е текстът, толкова повече точки носи
въпросникът по него.

● Колкото по-труден е въпросникът, толкова повече точки носи той.
● Въпросниците, решени през учителски профил, не носят точки в

състезанието!

NB: Класирането е само върху резултатите, натрупани през
април 2023 г.

Как да разберете къде сте в класацията?

Резултатите на децата и класовете ще се отчитат в реално време на
онлайн табло на страница на Книговище. Таблото ще бъде активирано
на 1.04.2023 г. Ще можете да разглеждате резултатите и по випуски.

Как ще се отчитат резултатите?

Преднина ще имат участниците, показали най-добри умения за четене
с разбиране. Тоест, резултатите ще зависят както от броя спечелени
точки, така и от процента верни отговори. Децата ще могат да трупат
преднина и със създаването на въпросници за Книговище. Резултатите
на всеки клас ще се формират от индивидуалните точки на всеки
ученик.

Ако имате въпроси, ни пишете на info@knigovishte.bg или във Фейсбук
страницата на Книговище.

ОЧАКВАМЕ ВИ В ИГРАТА!
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Първото състезание се състоя под егидата на МОН през 2019-2020 г. (в края на първия
учебен срок) и постигна забележително включване от страна на децата от цялата
страна. Тук може да видите обобщените резултати. През целия месец април 2022 г.
проведохме второто издание на състезанието, което отново активира хиляди деца и
постигна желания резултат децата да прочетат много повече текстове, със старанието
да разбират прочетеното и да се чувстват радостни и горди в света на литературата.
Оттук може да се запознаете и с постиженията на второто издание на състезанието,
което беше част от кампанията “София чете” на Столична община, Столична програма
“Култура” и се радваше на подкрепата и разгласата на почти половината регионални
управления на образованието в страната. През 2022 г. дейностите на “Книговище.бг”
бяха подкрепени и от Национален фонд “Култура”.

Насърчени от отзивите на учителите, които се включиха в състезанието, и с
подкрепата на Столична община планирахме провеждането на третото издание този
април 2023 г. Вярваме, че в съчетание с инициативите на Асоциация “Българска книга”
- “Походът на книгите”, които са партньори в инициативата, и с всички съпътстващи
дейности в месеца на детската книга много деца трайно ще усетят удоволствието от
литературата и четенето и ще пораснат в своите четивни умения.

За да онагледим ефекта от Априлското състезание споделяме откъс от отзива на един
учител:

"Моят клас се включи в Книговище покрай Априлското състезание и оттогава работи активно,
децата са много ентусиазирани. Мотивират се, когато трупат точки и напредват и се
забавляват, особено с предизвикателства със състезателен характер от вас или такива, които
аз създавам. Например имам практика в часовете да им представям как виждам класациите от
моя профил и това много ги надъхва - къде се намират спрямо класовете в България.

Има много активни четящи деца - дори бих казала, че тези, които не бяха такива любители на
четенето, се запалиха покрай другите и Книговище. Например имам две деца със специални
образователни потребности и макар едното от тях да няма толкова добра четивна техника,
слуша с интерес, когато му се чете, и успява да вникне в съдържанието. И имам обратна връзка
от майка му, че когато тя задава въпроси и чете с него, той си отговаря съвсем правилно. И има
едни от най-добрите постижения в Книговище, много му харесва, за него това е просто игра!
Изобщо всички го приемат с удоволствие и работят дори уикенда и без аз да им давам задание.

Прави ми впечатление, че децата предварително проверяват в Книговище преди да си изберат
книги - търсят коя носи повече точки например, защото държат като клас да са в топ 10. Има и
няколко деца, които се целят по-високо, например 2-3 от тях прочетоха цялата поредица за
Хари Потър.

А родителите много харесаха идеята и са ни най-големите помощници в работата. Дори имаше
запитване дали няма Книговище и за родители ;)
…
Книговище е изключително полезно за мен - и като обратна връзка, и в часовете!"

3 а. клас от ОУ "Иван Вазов", град Силистра с класен ръководител Севгинар Хамди
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