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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Разпознаване на начални 

звуци 
 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Учениците могат да се 

редуват в клас с 25 ученици. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

20’ 

НЕКА ОТКРИЕМ ПЪРВИЯ ЗВУК 
 

РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Флашкарти с предмети, които започват с буквите, чиито 

звуци искате да упражните. 

● Самозалепваща лента 

● Маркер за дъска 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

● Направете тесте от флашкарти (поне 25) с думите, които 

скоро сте преподавали. 

● Напишете букви на бялата дъска. 

● Изберете един ученик. 

● Накарайте го да изтегли карта и го помолете да я залепи 

под буквата, с която започва първият звук на думата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Ако учениците имат затруднения при откриването на 

звука, можете да направите това по двойки, така че 

учениците да могат да си помагат един на друг. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Комбиниране на срички в 

думи и произнасяне на 

комбинацията 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Работа по двойки 

(препоръчителен брой 

ученици: 20) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

КОМБИНИРАЙ МЕ! 
 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Торбичка 

● Срички, написани на листчета (или на залепващи 

листчета) 

● Маркери за дъска 

● Бяла дъска 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Дейността може да бъде изпълнявана в класна стая или навън. 

● Напишете срички на малки листчета хартия, сгънете ги и 

ги сложете в торбичка. 

● Помогнете на учениците да направят кръг, квадрат или 

правоъгълник като разместят столовете си. Това е важно, 

за да могат да виждат лицата на останалите. 

● Нека учениците да изберат листче със сричка от 

торбичката. Помолете ги да ги държат на челата си или 

да ги залепят. 

● Дайте на учениците малко време да разберат сричките 

един на друг и да измислят възможни думи, като ги 

комбинират. 

● Когато ученик намери дума, която може да състави като 

комбинира своята сричка с друг приятел, моли за ред и 

отива при приятел, за да комбинират думата. 

● След като и двамата ученици се съгласят, те се хващат за 

ръце и излизат извън кръга. 
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● След като се състави първото изречение от упражнението, 

време е за второто. 

● (For e.g. kit-chen) Двойките ученици, които комбинират дума 

заедно, идват до дъската и произнасят думата си. И 

рисуват какво означава думата на дъската, като се 

редуват. (напр. кух-ня) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

За да могат да се използват двусричните думи в това 

упражнение, би било добра идея да се използват думите от 

упражненията от Страницата за планиране на урока  в 

платформата.  
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Смесване на звуци и букви  

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

В малки групи по 4 с 25-30 

ученици. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

ДОВЪРШЕТЕ СРИЧКИТЕ ОТ ТОПКИТЕ ЗА 

ПИНГ ПОНГ 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Топки за пинг понг 

● Маркер за дъска 

● Купа за топките за пинг понг 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

● Напишете сричка върху топките за пинг понг с маркера за 
дъска (поне 20 срички) 

● Поставете ги в купата. 

● Накарайте учениците да изберат топка за пинг понг и да 
прочетат сричката, като произнасят всеки звук. 

● След това помолете учениците да съставят смислена дума 
със сричката от тяхната топка за пинг понг. 

● Нека напишат думите до края на упражнението. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Можете да подготвите още една купа с топки за пинг 
понг, за да им помогнете да открият срички, които си 

пасват.  

● Можете да се съсредоточите върху конкретни срички или 

върху новите срички, които учениците са научили скоро. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Разбиране на текстове и 

отговаряне на въпроси за 

четене с разбиране 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

30 ученика по двойки 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

ЗАВЪРТЕТЕ КОЛЕЛОТО НА ИСТОРИЯТА 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Интернет 

● Бяла дъска 

● Маркер за дъска 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

● Преминете към https://wordwall.net/. 

● Уверете се, че учениците са прочели вкъщи преди урока 

текста, който ще разглеждате. 

● Подгответе въпроси за разбиране за примерния текст в 

Приложение 1. 

Например, можете да използвате следните въпроси: 

⮚ С какво Джейк и майка му пътуват до летището? 

⮚ Каква е работата на пилота? 

⮚ Какво казва пилотът на Джейк? 

⮚ Коя е Панда? 

⮚ Какво прошепва Джейк на Панда? 

• Изберете модел за въпросите за разбиране на текста. 

(Произволните колела са забавни за учениците!) – Вижте 

Анекс 2.  

● Добавете съдържанието, като използвате модела, който се 

избрали. 

● Отпечатайте достатъчно копия от текста за учениците по 

двойки. 

● Направете двойки от учениците. Раздайте копията от 

текста и нека учениците го прочетат.Изберете една двойка 

https://wordwall.net/
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и ги помолете да дойдат до дъската. Нека един от тях 

завърти колелото и да види въпроса. 

● След като колелото спре да се върти, нека учениците 

прочетат въпроса. Дайте им 2 минути да открият отговора 

и да го запишат на дъската. 

● Нека другият ученик от двойката запише отговора на 

въпроса. 

● Продължете по същия начин, докато не бъде отговорено 

на всички въпроси. 

● В края на упражнението проверете дали дадените 

отговори са верни или не с всички двойки. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Можете да подготвите колкото искате въпроси. 

● Можете също така да проверявате отговорите след всяка 

двойка. 

● Докато проверявате въпросите, ако един от отговорите не 

е верен, можете да помолите двойките да си помогнат като 

учат от съучениците си в класната стая! 

 

Анекс 1 – Текст за четене  

 
Джейк тръгва на път. Той и майка му вземат такси до летището. 

Той казва на шофьора на таксито:  

- Това е първото ми пътуване със самолет. 

- Това е страхотно! – казва шофьорът на таксито. Джейк качва 

своя куфар на колелца в самолета. 

- Това е първото ми пътуване със самолет. – казва той на пилота. 

- Добре дошъл на борда. – казва пилотът. Джейк намира мястото 

си и си закопчава колана. Двигателите на самолета бръмчат и 

реват. Джейк отваря раницата си и изважда Панда. 

- Това е първото ми пътуване със самолет. – прошепва той. Джейк 

държи лапата на Панда. Самолетът се движи все по-бързо. След 

това – Свистене! На земята, колите и къщите изглеждат като 

играчки. Джейк се усмихва. 

- Знаеш ли какво, Панда? – казва той. – Летенето е забавно! 
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Анекс 2 – Модел на произволно колело от 

wordwall.net 
 

 
 

 
 
Теглете колелото, за да се завърти. 
 
Каква е работата на пилота? 
Какво казва пилотът на Джейк? 
Коя е Панда? 
Какво прошепва Джейк на Панда? 
С какво Джейк и майка му пътуват до летището? 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

За свободно четене 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

25 ученици или поотделно 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

                           СУПЕР ЧИТАТЕЛ 
 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Буркан 

● Гласови карти 

● Кратки текстове за четене или изречения 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

• Подгответе поне 25 кратки текста или изречения. Сложете 

ги в кутия. 

• Вземете буркан или какъвто и да е съд (пластмасов или 

стъклен). 

• Подгответе гласови карти, които ще покажат на 

учениците как да чета историите. Сложете ги в буркана. 

Можете да използвате следните гласове: 

⮚ Четете с изплашен глас 

⮚ Четете като бърз джет 

⮚ Четете с глас на болен 

⮚ Четете със сънлив глас 

⮚ Четете с бебешки глас 

⮚ Четете със сърдит глас 

⮚ Четете с глас на робот 

• Учениците избират от буркана с текстове нещо, което ще 

им е лесно да прочетат. 

• Нека учениците изберат гласова карта от 

буркана/контейнера с гласови карти. 

• Нека прочетат текста/изречението с гласа от избраната 

карта. 
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• Продължавайте по този начин, докато всички текстове и 

гласови карти не бъдат използвани.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Използването на различни гласове ще мотивира 

учениците да препрочитат историите и текстовете. 

● Можете да кажете на учениците да донесат любимите си 

книги и да препрочетат историята с различни гласове. 

 



 

ПРОЕКТ УЧИ И ИГРАЙ 

ДОГОВОР NO 2019-1-BG01-KA201-062561 

  

  

 

    

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Смесване на звуци и букви  

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

В малки групи по 4 с 25-30 

ученици. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

ДОВЪРШЕТЕ СРИЧКИТЕ ОТ ТОПКИТЕ ЗА 

ПИНГ ПОНГ 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Топки за пинг понг 

● Маркер за дъска 

● Купа за топките за пинг понг 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

● Напишете сричка върху топките за пинг понг с маркера за 
дъска (поне 20 срички) 

● Поставете ги в купата. 

● Накарайте учениците да изберат топка за пинг понг и да 
прочетат сричката, като произнасят всеки звук. 

● След това помолете учениците да съставят смислена дума 
със сричката от тяхната топка за пинг понг. 

● Нека напишат думите до края на упражнението. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Можете да подготвите още една купа с топки за пинг 
понг, за да им помогнете да открият срички, които си 

пасват.  

● Можете да се съсредоточите върху конкретни срички или 

върху новите срички, които учениците са научили скоро. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Усвояване на характерните 

елементи на една професия. 
 

Комуникация с тялото 
 

Възможност да бъдеш 

разбран 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Малки групи (До шест деца) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

60’ 

ПОКАЗВАНЕ С ЖЕСТОВЕ НА ПРОФЕСИЯ 
 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Пространство за безопасна игра. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Децата са в малки групи по пет или шест. Учителят обяснява 
динамиката на играта. Едно от децата трябва да покаже с жестове 
професията, която е избрало. След това играта започва: Едно от 
децата измисля професия и я изиграва с жестове пред останалата 
част от групата, за да могат те да я познаят. След като групата е 
познала правилно, е ред на следващото дете. След като играта 
бъде усвоена, учителят може да замени професиите със спортове, 
анимационни герои или герои от добре познати истории, 
животни, действия, глаголи… 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Следване на инструкциите, 

дадени от учителя. 
 

Контролиране на 
дишането. 
 

Контролиране на 
движенията на тялото. 
 

Запазване на ума в 

спокойно състояние, 

докато се следват 

инструкциите 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Средни групи (До десет 

деца) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

ЛОЛА ПРАВИ ЙОГА 
 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Пространство за безопасно осъществяване на дейността. 

По една постелка за всяко дете. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Учителят започва тази дейност, насочена към някои йога 
упражнения, като моли децата да се движат из класната стая 

и ги насочва да се разтегнат внимателно. Пет минути по-

късно, той моли децата да отидат до своите постелки и 

докато стоят прави, учителят им разказва историята на 
Лола със спокоен глас. Те трябва да следват действията на 
Лола:  
 

Лола се събужда със златния изгрев. Денят е чудесен за 
разходка навън с нейното куче Люси. Лола е наистина 
наблюдателна и обича да имитира формите на растенията 
и животните, които вижда по време на разходката. След 
като казва на родителите си, че ще разходи Люси наблизо, 
тя излиза от вкъщи и чувства вятъра върху лицето си. Тя 
спира, затваря очи, вдишва и издишва. Тя отваря очи и вижда 
цветя с най-различни цветове в началото на пътеката. Тя 
спира наблизо и казва на Люси: Виж, аз съм цвете. Тя сяда и 
поставя ръце на коленете си, вдишва, задържа дъха си и 
издишва. Изправя се и продължава да ходи.  От двете страни 
на пътеката има дъбове, техните листа са зелени. Те са 
прекрасни! Лола спира и казва на Люси: Аз съм дърво! Лола 
стъпва на пода с единия си крак и приближава другия върху 
срещуположното коляно. Тя бавно вдига ръце, докато 
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вдишва, след това задържа дъха и издишва. Те продължават 
разходката и Люси започва да лае: Тя иска да играе! Лола се 
усмихва: Сега ще се превърна в куче! Тя ляга на пода и застава 
на ръце и колене. Протяга краката си. Вдишва, задържа дъха 
и издишва. Лола се изправя и играе с Люси, докато стигнат 
до езерото. Намират жаба върху един камък! Люси, виж, сега 
съм жаба. Лола кляка, с раздалечени колене и протяга ръце 
към пода. Тя вдишва, задържа дъха и издишва. Тя се изправя, 

продължава да върви и близо до ябълковите дървета вижда 
змия! Лола ляга по корем заедно с Люси, прибира крака един 
към друг и поставя ръце на нивото на раменете. Тя вдига 
глава и част от гръдния си кош нагоре и прошепва на Люси: 
Аз съм змия, внимавай! Тя вдишва, задържа дъха и издишва. 
Те се изправят и се връщат вкъщи, всички тези имитации са 
малко изморителни! Когато стига до вкъщи, тя отива в 
спалнята си и ляга по гръб със затворени очи и ръцете и са 
с длани към тавана, докато почувства, че се носи във 
въздуха. Тя вдишва, задържа дъха и издишва.“ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Кратък съвет: Тази дейност не е с цял да се усвоят умения 

за йога практика, а за приятна игра. Когато правите този 

вид дейност за първи път, помолете децата да задържат в 

позата за два дъха и тогава увеличавайте броя на 
вдишванията. 
Кратък съвет 2: Препоръчително е учителят да гледа 

няколко видеа с йога за деца и да провери някои насоки 

относно как да се правят упражнения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Въображение за 

представянето. 
 

Дедукция 
 

Наблюдение 
 

Синтез за разбиране на 

значението на етикета 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Средни групи (До десет деца) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

1 час 

ЕТИКЕТИ 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Пространство за безопасна игра. 

Хартия, химикал / разпечатани картинки като етикети. 

Кламери. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Учителят събира децата заедно и раздава на всяко от тях, но без 

да го показва, етикет, който детето трябва да постави на своя 

гръб. На този етикет учителят е написал дума (за децата, които 

могат да четат) или е отпечатал картинка, която детето може да 

разпознае (за децата в етапа преди четене). След като всички деца 

имат етикет, те се разпръсват из стаята и започват да търсят своя 

другар. По двойки, децата трябва да изразят с жестове какво 

виждат / четат върху етикета на съучениците си. След като всички 

са се изредили поне по веднъж да показват с жестове думата 
върху етикета, учителят ги събира всички заедно отново и един 

по един те трябва да изразят с жестове пред съучениците си 
думата, която мислят, че са познали. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

Кратка насока: Ако играете с деца в етапа преди да започнат да 

четат, препоръчително е да се премине през картинките и думите, 

които те представят, по време на учебните часове, както и да се 

работи върху представянето на концепции без използването на 
думи. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Разпознаване, изразяване и 

съобщаване на чувства. 
 

Разпознаване на собствените 
чувства. 
 

Чувстване на артистично 

изразяване 
 

Самооценка 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Средни групи (До десет деца) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

НЯКОГА ЧУВСТВАЛ ЛИ СИ СЕ ТАКА? 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Карти с различни хора, които изразяват чувства (смях, плач, 

изненада). Листи. 

Молив. 

Пастели 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Учителят показва различните карти, изразяващи чувства и 

въвежда усещането за децата. Например, ако картата показва 

човек, който се усмихва, учителят трябва да говори за радостта. 

Учителят моли децата кажат какво означават за тях радостта, 

тъгата, изненадата и да дадат примери. След като преминат през 

всички карти, децата трябва да нарисуват картина на спомен, 

при който са били щастливи, тъжни или изненадани. Ако искат, 

децата могат да споделят тези спомени с класа. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 

 
 
 
 



 

 

ПРОЕКТ УЧИ И ИГРАЙ 
ДОГОВОР NO 2019-1-BG01-KA201-062561 

  

  
2 

 

 



 

ПРОЕКТ УЧИ И ИГРАЙ 
ДОГОВОР NO 2019-1-BG01-KA201-062561 

  

  
 

    

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Разпознаване и 

възпроизвеждане на писмени 

материали. 
 

Разпознаване на звуците на 

буквите 
 

Разпознаване на звуци в 

познати думи 
 

Учене на нови думи 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Средни групи (До десет деца) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

20’ 

ИГРА С БУКВИТЕ 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Отпечатани букви. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Учителят показва буквата на класа. Децата трябва да препишат 

буквата на лист. След това, децата трябва да вдишат през носа и 

да издишат, докато казват буквата. Учителят ги пита каква е 

формата на устата, докато буквата се казва на глас. Тогава, както 

децата, така и учителят търсят звукоподражание, в което звука 

на буквата преобладава. След това, докато държи картата на 

буквата, учителят казва думи, започващи с буквата, с която 

работят и ги моли да ги повтарят и да включват някои от тях, 

казани от децата, ако е възможно. Накрая, учителят, докато все 

още държи картата, казва думите, които включват буквата и 

моли класа да ги повтори и, ако е възможно, включва и нови 

думи. 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Разпознаване на чувствата. 
 

Разпознаване на думите и 

тяхното значение. 
 

Писане на думи с картинка 
за референция. 
 

Артистично изразяване на 
чувствата. 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Средни групи (До десет 

деца) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

20’ 

ИГРА С БУКВИТЕ 
 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Карти с различни хора, изразяващи чувства (смях, плач, 

изненада) и чувството, написано на картата. 

Самозалепящи се бележки могат да бъдат включени в картите с 
чувствата, стига да са видими за класа. 

Листи. 

Молив. 

Пастели. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Учителят показва картата с различно чувство, което е изобразено. 

Учителят подчертава как се изписва думата. Учителят пише 

думата на дъската. Учителят моли класа да нарисува чувството 

така както го чувства и да запише чувството под рисунката. След 

като това упражнение бъде направено няколко пъти, учителят 

може да помоли класа да мине една стъпка напред и да напише 
изречението: Чувствам се (…), когато (…). Напр. Чувствам се 

щастлив, когато играя. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Разпознаване на текст 

Следване на четене 

Четене на глас (моля, 

съдействайте, ако е 

необходимо) 

Разпознаване на думи 

Разпознаване на липсата на 

знание за някои думи 

Разпознаване на думи, които 

посочват действия 

Разпознаване на действията в 

текста 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Средни групи (До десет деца) 

ЛОЛА ПРАВИ ЙОГА 

АДАПТИРАН ТЕКСТ ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ  

(ADAPTED TEXT – READING COMPREHENSION)  
 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ  

Разпечатан текст  

Пастели 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Учителят дава на всеки ученик копие от следния текст. 
 

„Лола се събужда със златния изгрев. Денят е чудесен за разходка навън 

с нейното куче Люси. Лола е наистина наблюдателна и обича да 

имитира формите на растенията и животните, които вижда по време 

на разходката. След като казва на родителите си, че ще разходи Люси 

наблизо, тя излиза от вкъщи и чувства вятъра върху лицето си. Тя 

спира, затваря очи, вдишва и издишва. Тя отваря очи и вижда цветя с 

най-различни цветове в началото на пътеката. Тя спира наблизо и 

казва на Люси: Виж, аз съм цвете. Тя сяда и поставя ръце на коленете 

си, вдишва, задържа дъха си и издишва. Изправя се и продължава да ходи.  

От двете страни на пътеката има дъбове, техните листа са зелени. Те 

са прекрасни! Лола спира и казва на Люси: Аз съм дърво! Лола стъпва на 

пода с единия си крак и приближава другия върху срещуположното 

коляно. Тя бавно вдига ръце, докато вдишва, след това задържа дъха и 

издишва. Те продължават разходката и Люси започва да лае: Тя иска да 

играе! Лола се усмихва: Сега ще се превърна в куче! Тя ляга на пода и 
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

20’ 

застава на ръце и колене. Протяга краката си. Вдишва, задържа дъха и 

издишва. Лола се изправя и играе с Люси, докато стигнат до езерото. 

Намират жаба върху един камък! Люси, виж, сега съм жаба. Лола кляка, 

с раздалечени колене и протяга ръце към пода. Тя вдишва, задържа дъха 

и издишва. Тя се изправя, продължава да върви и близо до ябълковите 

дървета вижда змия! Лола ляга по корем заедно с Люси, прибира крака 

един към друг и поставя ръце на нивото на раменете. Тя вдига глава и 

част от гръдния си кош нагоре и прошепва на Люси: Аз съм змия, 

внимавай! Тя вдишва, задържа дъха и издишва. Те се изправят и се 

връщат вкъщи, всички тези имитации са малко изморителни! Когато 

стига до вкъщи, тя отива в спалнята си и ляга по гръб със затворени 

очи и ръцете и са с длани към тавана, докато почувства, че се носи във 

въздуха. Тя вдишва, задържа дъха и издишва.“ 

Учителят го прочита на глас на учениците и след това моли всяко дете 

от класа да прочете по едно изречение. Ако е необходимо, учителят ще 

им помогне. Учителят пита класа дали са разбрали целия текст. 

Учителят прочита текста отново. Учителят моли да се оцвети всяко 

действие. Учителят моли децата да прочетат текста сами и след това, 

задава на учениците някои въпроси, като, как се казва кучето, кое е 

първото нещо, което имитира Лола, дали срещат още някой (…) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Да се визуализират и 

запомнят думи 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Препоръчителен брой 

ученици: 25 в 5 групи 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

КАЖИ МИ КАКВО ВИЖДАШ! 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Бяла дъска 

● Маркер за дъска 

● Стол 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

● Разделете учениците на групи по 5. 

● Сложете стол пред дъската. Насочете облегалката на 

стола към дъската. 

● Един ученик от всяка група идва и сяда на стола по ред. В 

това време учителят рисува една от думите на дъската, 

без да може ученикът да види думата. 

● Членовете на групата се опитват да кажат тази дума на 

техния приятел на целевия език в продължение на 15-20 

секунди. 

● Групите се редуват, докато кръговете бъдат завършени. 

● Всеки път, когато постигнат това, получават по една 

точка. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Учениците могат да станат малко по-състезателно 

настроени, докато играят. Уверете се, че уважават реда на 

противниковия отбор. 

● Да се рисуват картинки на думите може да отнеме време 

или да е сложно. Цветни отпечатани картинки, които са 

достатъчно големи, за да се виждат в класната стая, са 

друга опция. 

● Отборът с най-много точки може да получи награда. 

● Играта може да продължава, докато всички ученици 

минат по ред. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Да се визуализират буквите и 

да се съставят срички и думи 

с комбинации от тях 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Самостоятелно 

(Препоръчителен брой 

ученици: 28-30) 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

НЕКА ОТКРИЕМ НЯКОИ ДУМИ!  

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

● Цветни моливи / маркери (за предварителната задача) 

● Хартия за всеки ученик (за предварителната задача) 

● Бяла дъска 
 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

● Тази дейност се състои от две фази. В първата фаза, за да 

помогне на учениците да разберат по-добре формата на 

буквите, учителят дава по една буква на всеки ученик и го 

моли да я нарисува на хартия с цветни марките/моливи. Не 

забравяйте да проверите точността на буквите от 
рисунките на учениците. 

● След това, поставете листите с буквите на място, на което 

се виждат и всеки може да ги достигне лесно. 

● Във втората фаза учителят дава буква на всеки ученик (но 

не тази, която той е нарисувал) 

● Всеки ученик пише/произнася две или три думи с тази 

буква на дъската. Думите могат или да започват с или да 

съдържат думата, която учителят е дал на учениците.  

● Дейността продължава с посочване на един ученик всеки 

път, за да се поддържа организирана и тиха класна стая. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

● Ученикът, който е измислил дума с най-много букви, може да 

получи награда. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Физически умения 

Ловкост 

 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

10 - 15 деца 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

10 – 15 минути 

     СТРАШНИЯТ Г-Н КРОКОДИЛ 
 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

Използвайте тебешир, за да нарисувате две линии на земята за 

река. След това, изберете някого за г-н Крокодил. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Г-н Крокодил „влиза“ в реката. Всички останали заставят от 

едната страна на реката и питат: 

- Страшен г-н Крокодил, може ли да пресечем реката? 

Г-н Крокодил отговаря: 

- Само ако носите нещо …, тогава казва нещо като … червено! 

Всеки, който носи това, което е казал, може да пресече реката 

безопасно, но всички останали трябва да бягат през нея, без да 

бъдат „хванати“ (докоснати) от г-н Крокодил. 

Всеки, който бъде хванат, излиза от играта. 

Играта продължава по същия начин, като г-н Крокодил дава 

различен отговор (цвят) всеки път. Последният човек, който 

бъде хванат, печели и е следващият г-н Крокодил. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ УЧИ И ИГРАЙ      
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Въображение 

Словесно творчество – 

умения за говорене 

 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

5 – 8 деца 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

20 – 30 минути 

ИСТОРИЯ НА ГРУПАТА 
 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

Съществуват много варианти на разказване на история в кръг. 

Започнете с нещо по-лесно. Разделете децата на групички от 5-8 

участници. Целта е историята да продължава да обикаля разумно 

бързо. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

В тази игра всеки допринася към една история, изречение по 

изречение. Опитайте се да направите всяко изречение лесно за 

продължаване със следващото. Някой започва като измисли 

изречение. То може да бъде дълго или късо. 

„Докато газеше през снега, Лина погледна нагоре и видя висока 

каменна кула…“ 

Някой добавя друго изречение. 

„В тъмнината тя виждаше светлината зад рамката на една 

врата…“ 

Всички се редуват и добавят по едно ново изречение: 

„Тя допълзя до кулата и се опита да отвори вратата…“ 

„Вратата се отвори със силно скърцане“ 

„Лина влезе вътре на пръсти“ 

Човекът, който завърши историята, започва нова. 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Физически и езикови умения 

Словесно творчество 

 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

Групи от по 2 деца 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

10 - 15 минути 

ХВАЩАНЕ НА ДУМИ 
 

 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

За да играете тази игра, имате нужда от топка. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Един човек измисля четирибуквена дума за играта. Например 

„вода“. 

И двамата души се редуват да си подхвърлят топката. 

Ако някой изпусне топката, взема първата буква на думата „в“. 

Всеки път, когато някой изпусне или пропусне топката, получава 

още една буква „вод..“ 

Ако някой получи всички букви в думата, излиза от играта. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Правопис 

Въображение 

Концентрация 

 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

10 – 15 деца 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30 минути 

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ С БУКВИ ОТ А ДО Я 

A-Z SPOTTING 

 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

Играйте тази игра в класната стая или на оживено място. 

Всеки трябва да се опита да открие премети, който започват 

с буквите от азбуката. Определете кои букви са твърде 

трудни (като щ, ъ, й) и не ги използвайте. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Всички се опитват да открият нещо, което започва с А. 

Първият, който направи това, извиква какво е забелязал … 

/анцуг/ След това всички се опитват да открият нещо, 

започващо с Б /бюро/ 

Продължавайте до края на азбуката. Ако някоя буква 

отнема твърде много време, преминете към следващата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Езикови и писмени умения 

Словесно творчество 

 

 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ ГРУПИ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

5-10 участници; 20-30 

минути 

                    ИМАМ ПЕТ 

 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

Всеки участник има нужда от лист и химикал или молив. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Всички се договарят за пет категории неща, които трябва да 

измислят. Всички си ги записват: „животни, държави, плодове и 

зеленчуци, спортове, имена на момчета“ 

 
Един участник измисля буква от азбуката (К) и всички трябва да 

напишат нещо, което започва с тази буква във всяка категория. 

Животни – кон 

Държави – Китай 

Плодове и зеленчуци – картоф 

Спортове – колоездене 

Имена на момчета – Кирил“ 

Първият, който напише по нещо във всяка категория, извиква 

„Имам пет“ и всички спират да пишат. 

Смятайте точките на всички по този начин: 

Верен отговор – 2 точки 

Верен отговор, споделен с някой друг – 1 точка 

Извикване „Имам пет“ – 2 бонус точки 

Всички се редуват да измислят буква. На края, събирате точките и 

гледате кой е победил. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 

Правопис 

Комуникация с тялото 
Следване на инструкциите, 

дадени от учителя. 

Кинестетична дейност 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ ГРУПИ 

5-10 двойки деца 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

15 минути 

КОЯ Е ДУМАТА? 

 

 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Един участник измисля дума, която съдържа от три до шест 

букви. Например, „ябълка“. 

Другият участник си затваря очите и подава ръка с дланта 

нагоре. 

Първият участник изписва с върха на пръста си бавно думата 

върху ръката на приятеля си, буква по буква. (Кажете дали 

пишете с главни или малки букви.) 

Приятелят може да се опита да познае думата във всеки един 

момент. Ако е познал, печели. Ако не, първият участник печели. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Езикови умения 

Словесно творчество 

Умения за развиване на ума 

Следване на инструкции 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

10-20 участници; 10-15 

минути 

                  САЙМЪН КАЗВА 

IMON SAYS 
 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

Изберете някой, който да бъде „Саймън“. Всички останали правят 

каквото той каже. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

“Саймън“ казва на всички да извършат някакво действие… 

„Саймън казва … скачай“ 

И всички правят това. Всеки, който не изпълни действието 

веднага, излиза от играта. 

“Саймън“ казва на всички да направят още действия. Ако не 

започне инструкцията със „Саймън казва“, никой не трябва да му 

обръща внимание. 

„Докосни си носа!“ 

И ако някой извърши действието, излиза от играта. 

Последният участник, който все още е в играта, е победител и 

става „Саймън“ в следващата игра. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Езикови умения 

Словесно творчество 
 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ ГРУПИ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

5-8 участници; 10-15 минути 

                 КОЙ СЪМ АЗ? 

WHO AM I? 
 

ПОДГОТОВКА И МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА  

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

За начало, някой измисля човек или герой, когото всички 

познават, за да могат останалите да отгатнат… „Спящата 

красавица“. Дават насока за този човек и всеки има право на един 

опит да отгатне кой е това: 

„Аз приказен герой ли съм?“ 

„Синята брада ли си?“ 

„Снежанка ли си?“ 

Ако някой познае, той измисля нов човек, който да бъде отгатнат 

от останалите. Ако никой не може да отгатне, дава се друга 

насока: 

„Аз съм заспал!“ 

„Ти си Спящата красавица!“ 

Продължете играта, докато някой познае кой е този човек, след 

това започнете нова игра. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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EDUCATIONAL 

OBJECTIVES 

To review the Learn and 

Play food flashcards 

  

  

The past simple 

 

NUMBER OF 

CHILDREN OR 

GROUPS 

15 children in 3 groups 

DURATION 

30’ 

 

ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED 

CRAFTS OR OTHER SUPPLIES 

Whiteboard markers 

Whiteboard 

The Learn and Play food flashcards 

Computer /Projector 

A4 Paper 

Pencils 

Colouring pencils 

 

ACTIVITY DESCRIPTION 

Step 1: Set up a computer to play Learn and Play flashcard games for food. 

  

Step 2: Play 3 consecutive games of the Learn and Play flashcard game for food with the 

class. Encourage learners to peer teach where possible. 

  

Step 3: Write on the whiteboard “What I ate yesterday”. Ask the learners what food they ate 

yesterday. 

  

Step 4: Write the words; Breakfast, Lunch and Dinner on the whiteboard and distribute a 

sheet of A4 paper to each student and ask the learners to copy the meal names. 

  

Step 5: Now instruct the students to write 3 foods they ate at each meal and monitor the 

writing closely.  

  

Step 6: Invite each student to present their foods and write the sentence “Yesterday I 

ate…...for…..” on the whiteboard. 

  



    

 

  
NAME OF THE ACTIVITY 

 ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED IF NEEDED  
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ADITIONAL NOTES 

………………………………………………………………………………..

........................................................................................................ 
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EDUCATIONAL 

OBJECTIVES 

To teach learners to write their 

name and address 

  

To review the Learn and Play 

alphabet games 

 

NUMBER OF 

CHILDREN OR 

GROUPS 

15 children in 3 groups 

DURATION 

30’ 

 

ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED 

CRAFTS OR OTHER SUPPLIES 

A computer 

The Learn and Play alphabet games 

Whiteboard 

Whiteboard markers 

15 sheets of A4 paper 

Colouring pencils or markers 

ACTIVITY DESCRIPTION 

Step 1: Allow the learners to play the Learn and Play Alphabet games in 

groups of 5. Allow the learners to peer teach. 

  

Step 2: Pre teach the word “room”. 

  

Step 3: Tell the learners they will make a sign for the door of their room 

  

Step 3: Write “(Your name)’s room” on the whiteboards and decorate the 

edges 

  

Step 4: Give each learner a piece of A4 paper and ask them to write their 

“(Their name)’s room” and colour around the edges. 

  

Step 5: Monitor and assist where necessary. 

 

Step 6: Allow the learners to show each other their signs. 



    

 

  
NAME OF THE ACTIVITY 

 ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED IF NEEDED  
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ADDITIONAL NOTES 

………………………………………………………………………………..

........................................................................................................ 
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EDUCATIONAL 

OBJECTIVES 

To review the Learn and Play 

animal flashcards 

  

To associate the Learn and Play 

animal flashcards with the animals 

sound 

 

NUMBER OF 

CHILDREN OR 

GROUPS 

15 children in 3 groups 

DURATION 

30’ 

 

ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED 

CRAFTS OR OTHER SUPPLIES 

Whiteboard 

Whiteboard Markers 

A computer 

ACTIVITY DESCRIPTION 

Step 1: Preselect 9 videos or audio animals sounds found in the Learn and 

Play animal flashcards. 

  

Step 2: Place learners in groups of 3. 

  

Step 3: Ask them to work to together to say all the animal names they can 

remember from the Learn and Play animal flashcards. 

  

Step 4: Tell them they will now work as a team to guess the animal name 

associated with an animal call. Each team will be asked 3 questions the 

team with the most correct answers wins. 

 

ADDITIONAL NOTES 

………………………………………………………………………………..

........................................................................................................ 
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EDUCATIONAL 

OBJECTIVES 

To review the Learn and Play 

flashcards for school 

  

To associate the Learn and Play 

flashcards for school with the 

school environment 

 

NUMBER OF 

CHILDREN OR 

GROUPS 

15 children in 3 groups 

DURATION 

30’ 

 

ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED 

CRAFTS OR OTHER SUPPLIES 

Whiteboard 

Whiteboard markers 

The Learn and Play flashcards for school 

ACTIVITY DESCRIPTION 

Step 1: Allow the learners to play the Learn and Play flashcards for school. 

Allow the learners to peer teach. 

  

Step 2: Now tell the learner that they will make a class story about school 

  

Step 3: Write the following on the whiteboard “I went to school and I…..” 

  

Step 4: Now tell the learners that they must recite all the school vocabulary 

suggested by their classmates and add their own for example “I went to 

school and I saw the teachers. I went to school and I brought my backpack 

etc.” 

  

Step 5: Repeat step 4 3 times. 
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ADDITIONAL NOTES 

………………………………………………………………………………..

........................................................................................................ 
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EDUCATIONAL 

OBJECTIVES 

To review the Learn and Play 

Family Flashcards 

  

To describe a family 

 

NUMBER OF 

CHILDREN OR 

GROUPS 

15 children in 3 groups 

DURATION 

30’ 

 

ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS 

ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED 

CRAFTS OR OTHER SUPPLIES 

Whiteboard 

Whiteboard markers 

The Learn and Play Family Flashcards Game 

 

ACTIVITY DESCRIPTION 

Step 1: Divide the class into groups of 3. 

Step 2: Allow each group to play the Learn and Play Family Flashcards 

Game 

Step 3: Write the following question on the board. “What is your mother’s 

name?”. Then write the answer “My mother’s name is …” 

Step 4: Tell each group of 3 to ask and answer the question and statement. 

Step 5: Clear the board and write the question “What is his/her mother’s 

name?” and the answer “His/Her mother’s name is….” 

Step 6: Ask learners to report the names of their groups mothers. 

 

ADDITIONAL NOTES 

………………………………………………………………………………..

........................................................................................................ 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Да се разгледат Флашкартите 

на Учи и Играй за спортовете 
  

Да се говори за спортовете 
 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

15 деца в 3 групи 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Бяла дъска 

Маркери за бяла дъска 

Играта с флашкарти на Учи и Играй за спортовете 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Стъпка 1: Разделете класа на групи по 3. 

Стъпка 2: Позволете на всяка група да играе Играта с флашкарти 

на Учи и Играй за спортовете 

Стъпка 3: Напишете думата „ЗАМРЪЗНИ“ на бялата дъска и 

обяснете, че означава да спрат да се движат. 

Стъпка 4: Кажете на всяка група от 3, че ще им бъде даден спорт, 

който да покажат с движения като група 

Стъпка 5: Дайте на първата група спорт, който да покажат с 

движения за около 1 минута и тогава извикайте „ЗАМРЪЗНИ“ 

Стъпка 6: Дайте на другите групи 1 минута, за да обсъдят името 

на спорта. Дайте по 1 точка за всеки верен отговор. 

Стъпка 7: Повторете, докато всяка група получи своя ред. 

Стъпка 8: Отборът с най-много точки печели. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

За преговор на главни и 

малки букви 
  

Да се разпознават главни и 

малки букви 
 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

15 деца в 3 групи 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА И ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Бяла дъска 

Маркери за бяла дъска 

Играта за главни и малки букви на Учи и Играй 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Стъпка 1: Разделете класа на групи по 3. 

Стъпка 2: Позволете на всяка група да играе играта за главни и 

малки букви на Учи и Играй 

Степ 3: Напишете следния въпрос на дъската. „Кое се пише с 

главна буква? 

Стъпка 4: Попитайте учениците дали знаят някакви думи, които 

се пишат с главна буква. Напишете отговорите на дъската. 

Стъпка 5: След това запишете думи, които се изписват с главна 

буква. 

Стъпка 6: Бързо изтрийте цялата информация от бялата дъска и 

попитайте учениците какви думи/правила за главните букви си 

спомнят. 

Стъпка 7: Бързо изтрийте цялата информация върху бялата 

дъска отново и тогава напишете някои от думите с неправилна 

пунктуация. 

Стъпка 8: Помолете учениците да поправят думите с неправилна 

пунктуация относно главните букви. 
 



    

 

  
NAME OF THE ACTIVITY 

 ADDITIONAL DETAILS | ADDITIONAL DETAILS ADDITIONAL 

DETAILS IF NEEDED IF NEEDED  

 

 

 

ПРОЕКТ УЧИ И ИГРАЙ 
ДОГОВОР NO 2019-1-BG01-KA201-062561 

  

  
2 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 

 
 
 
 
 



ПРОЕКТ „УЧИ И УСПЯВАЙ“     
Договор 2019-1-BG01-KA201-062561  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ЦЕЛИ 

Да се запознаят учениците с 

концепцията за 

граматичните времена 

Да се запознаят учениците с 

минало, сегашно и бъдеще 

време 
 

 

БРОЙ ДЕЦА ИЛИ 

ГРУПИ 

15 деца в 3 групи 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

30’ 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ 

КОНСУМАТИВИ 

Бяла дъска 

Маркери за бяла дъска 
 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Стъпка 1: Нарисувайте времева линия на бялата дъска и 

отбележете минало, настояще и бъдеще на нея. 

Стъпка 2: Сега напишете изречение за себе си от всяка точка във 

времето. 

Стъпка 3: Напишете водещо изречение за себе си във всяка точка 

от времето, например: Минало – „Бях бебе“, Сегашно – „Аз съм 

жена/мъж.“, бъдеще – Ще бъда баба.“ 

Стъпка 4: Помолете учениците да Ви кажат изречение за себе си 

в миналото и запишете техните отговори на дъската във 

времевата линия над Вашето изречение. 

Стъпка 5: Повторете упражнението за сегашно и бъдеще време, 

като запазите същата граматична структура. 

Стъпка 6: Проверете какво са разбрали учениците, като им 

задавате въпроси по техните изречения, например: „Джон баба 

ли е?“ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

……………………………………………………………………………….................................................................................
......................... 

 
 

  


