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Ресурс: 1 
Име: Classroom.bg 
Линк: http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm 
Видео: Урок 3 – A and AN and Урок 6 THE 
Ниво: А1 – урок 45мин. 
Тема: Граматика 
 

Времетраен
е на 
дейността  

Изискване за 
знания/умения  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  Изискване за 
материали/ 
оборудване 

Разделяне на групата 
(напр. работа в групи, 
двойки, самостоятел-
на работа, цялата 
група) 

Комент
ари 

5 мин. Лексика от 
предишни уроци. 

Основни 
граматически 
познания – прости 
изречения, въпроси 
и отговори 

 Преподавателя задава 
два типа въпроси, с цел да 
провери до каква степен е 
усвоена лексиката от 
предишните уроци. Двата 
типа въпроси са с директен 
отговор и с отворен отговор, 
който включва въпросната 
лексика.   

 Обучаемите отговарят на 
въпросите на преподавателя, 
като по този начин създават 
групова енергия и динамика. 
Всеки обръща внимание на 
отговорите на другите и се учи 
от техните грешки.  

N/A Групова работа  

10 мин. 

 

 

Гласни звуци, 
Съгласни звуци, 

Числа и цифри 

 

 

 П. прожектира видеото  

 П. задава въпроси по 
видеото  

 П. дава инструкции на 
О. и им задава въпроси  

 О. гледат и слушат 
видеото внимателно  

 О. отговарят на въпросите 
на П.  

 О. коментират видеото  

 Комуникация между О.  
 

 Компютър, 
мултимедия 

 Видео – 6мин 
http://classroom.b
g/online-video-
lessons/2.htm - 
Урок 3 A and AN 

Групова работа  

5 мин.   П. дава думи с цел 
упражняване на правопис и 
прилагане на новоусвоената 
граматика / поставяне на „a“ 
или „an“/ 

 Упражняване на “a” и “an”   Бяла дъска 

 Маркери   

Самостоятелна работа 
– всеки обучаем 
излиза на дъската и 
упражнява “a” и “an”, 
като преценява кое да 
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напише пред дадена 
дума 

10 мин. Гласни и съгласни, 
числа и цифри, 
броими, неброими 
съществителни,опр
еделителен член 

 П. пуска видеото  

 П. задава въпроси по видеото  

 П. дава инструкции на О. и им 
задава въпроси 

 О. гледат и слушат видеото 
внимателно  

 О. отговарят на въпросите на 
П.  

 О. коментират видеото  

 Комуникация между О.  
 

 Компютър, 
мултимедия 

 Видео – 2,43 мин 
http://classroom.b
g/online-video-
lessons/2.htm - 
Урок 6 THE 

Работа по групи  

10 мин   П. раздава предварително 
подготвен текст с празни 
места, където О. трябва да 
попълнят определителен или 
неопределителен член  

 

 Работа по граматическо 
упражнение  

 Материали за 
раздаване на 
обучаемите 

Самостоятелна работа  

Групова проверка 

 

5 мин  Задача за домашна работа 
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