
Ресурс: 23 
Име на ресурса: Jojo sucht das Glück (Episode 1: Die Ankunft) 
Линк: http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121 
Ниво: B1 
Тема: Умения за говорене (На края на сесията обучаемите ще имат възможност да изразят своите впечатления от Германия и немците) 
 

Времет
раене 
на 
дейнос
тта  

Изискване 
за 
знания/уме
ния  

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  
 
 
 

Изискване за 
материали/ 
оборудване 

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

Коментари 

10 мин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин.  

 - правене 
на  
предположе
ния и 
задаване на 
въпроси  
 

- Преподавател (П.): “Днес ще гледаме 
кратко видео, което е първи епизод от 
сериал, наречен: Jojo sucht das Glück.” 
- П. написва заглавието на дъската  
 
- П. разделя класа на малки групи и 
раздава на всяка група материал 1  
 
- П. дава инструкции на групите да дадат 
предположения за 3-те въпроса и да 
запишат идеите си във всяка от трите 
колони  
 
 
 
- П. Моли всяка група да презентира 
идеите си пред целия клас 
 

 
 
 
 
 
- Обучаемите (О.) се 
събират по групи и 
започват да разискват 3-те 
въпроса и задават свои 
предположения 
 
 
 
 
- По един представител от 
всяка група презентира 
предположенията на 
групата пред класа  

Бяла 
дъска/флипчарт,  
 
 
 
 
По 1 копие от 
материал 1 за група 
(Наръчник за 
преподаватели: 
„Vorschlä-ge und 
Arbeits-blätter für den 
Einsatz der ersten 
Staffel im Unter-richt“, 
стр. 9, 1-ва таблица)   
(Линк: 
http://www.dw.com/d
e/die-serie-im-
unterricht/a-5284710) 

Работа по групи 
(3 – 5 човека в 
група)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цялата група 

 

10 мин. 
 
 
 
 
 

Съществите
лни и 
прилагателн
и за 
описание на 

 - П. раздава копия на материал 1 на 
всички обучаеми и казва:  : “Ние все още 
не знаем коя е Jojo и дали тя ще намери 
щастието. Отделете няколко минути и 
помислете за щастието. В какво бо могло 
да се изразява то за Jojo? Какво значи 

- О. пишат в мисловната 
карта  
 

По 1 копие от 
материал 1 за 
обучаем (Наръчник 
за преподаватели: 
„Vorschlä-ge und 
Arbeits-blätter für den 

Самостоятелна 
работа 
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5 мин.   

чувства и 
състояния 
 

щастието за вас? Запишете своите 
разсъждения в мисловната карта.” 
 
- П. приканва някои обучаеми да 
представят своите идеи пред групата   

Einsatz der ersten 
Staffel im Unter-richt“, 
стр. 9, Мисловна 
карта)   (Link: 
http://www.dw.com/d
e/die-serie-im-
unterricht/a-5284710) 

 
Цялата група  
 

5 мин.   - П: “Сега ще гледаме първият епизод от 
серията. Казва се “Die Ankunft”.  

- О. гледат епизода  Лаптоп, колони & 
проектор или 
интерактивна дъска  
(линк към епизода: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-
ankunft/l-17395817)  

Цялата група  

5 мин.  
 
 
 
 
5 мин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин.  
 
 

 - П. моли някои от обучаемите да 
обобщят видеото и това, което са 
разбрали от него след първото гледане   
 
 
- П. кликва на секция Übungen, където са 
упражненията за слушане с разбиране  
 
- П. показва снимките от първия епизод 
и моли няколко човека от групата да 
прочетат цитатите от видеото  
 
- П. пита О. към коя снимка принадлежи 
първия цитат   
 
- П. поставя цитата към снимка 4  
 същата процедура се прилага за 
оставащите цитати и снимки  
 
 кликнете на  “Korrigieren” за проверка  
 
- П.  дава на всеки обучаем копие от 
изреченията в упражнение 2 (Multiple-
Choice-Test: Der erste Tag in Köln) и казва: 

- О. обобщават 
съдържанието на епизода; 
Други О. допълват   
 
 
 
 
 
- всеки О. чете по един 
цитат  
 
 
 
- О: “Снимка 4”  
 
 
 
 
 
 
 
- О. гледат видеото отново 
и отбелязват на листа 
какво се случва с Jojo 

Интернет връзка; 
Лаптоп, колони & 
проектор или 
интерактивна дъска 
Упражнения 1: Bild-
Text-Zuord-nung: 
Angekom-men) (Линк: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-
ankunft/l-17395817) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Едно копие от 
упражнение 2 за 
обучаем; 
(Упражнение 2 

Цялата група  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятелна 
работа  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В тази 
дейност 
включете тези 
О., които не 
да участвали 
в 
обобщаванет
о на епизода  
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5 мин. - 
10 мин. 

“Ще гледаме видеото още един път. 
Прочетете внимателно изреченията. 
Работете по задачата докато гледате 
видеото. Отбележете какво се случва с 
Jojo.” 
Ключ с верни отговори   
- Jojo geht durch die Fußgängerzone.  
- Jojo fotografiert einen Taxifahrer.  
- Der Taxifahrer ist schlecht gelaunt.  
- Jojo nimmt ein Taxi.  
 
 
- П. раздава на обучаемите копия от 
изреченията в упражнение 4 (Single 
Choice Test: Unglücklich) и казва: “Какво 
се случва в края на видеото? Изберете 
верния отговор.”  
 
 
(Верен отговор: Jojo hat ihre Tasche mit 
dem Pass und ihrem Geld im Taxi liegen 
gelassen.) 
 
 ако е необходимо, О. могат да 
проверят отговорите си като изгледат 
отново финала на видеото (от 00:01:00)  

 
- един О. прочита първото 
изречение и казва дали се 
е случило във видеото или 
не  
 
- същата процедура се 
прилага за оставащите 
изречения 
 
 
 
- О. прочитат изреченията  
- О. казват кое изречение 
са избрали и защо  

Multiple-Choice-Test: 
Der erste Tag in Köln) 
(Линк: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-
ankunft/l-17395817) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По едно копие от 
упражнение 4 за 
обучаем 
(Упражнение 4: Single 
Choice Test: Unglück-
lich) (Линк: 
http://www.dw.com/d
e/folge-1-die-
ankunft/l-17395817)  

Цялата група  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятелна 
работа 
 
Цялата група  
 
 

 
 
В тази 
дейност 
трябва да се 
включат тези 
обучаеми, 
които не са 
взели активно 
участие в 
предишните 
две  
 
В тази 
дейност 
трябва да се 
включат тези 
обучаеми, 
които не са 
взели активно 
участие в 
предишните 
две дейности.  
До края на 
упражнениет
о всеки 
обучаем 
трябва да е 
отговорил на 
поне един от 
въпросите и 
да е взел 
участие в 
дискусиите.  

10 – 15 
мин.  

Прилагателн
и за 
описание на 
чувства и 

- П. пита: “Какви са първите впечатления 
на Jojo от града?”  
 
 

- О. говорят за размислите 
на Jojo за града: 
(например: “Градът е чист” 
“Тя мисли, че катедралата 

 Цялата група Уверете се, че 
давате 
възможност 
на всеки да 
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състояния; 
Komparativ,  
 
Идеален 
вариант: 
подчинител
ни 
наклонения 
с dass  

 
 
 
 
 
 
 
- П. пита: “Какви са първите ѝ 
впечатления от хората?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- П. пита: “Как ви се сториха хората във 
видеото? А града?” 

е много красива”, „Тя 
харесва чистите и 
подредени улици“; “Тя 
харесва атмосферата на 
града” “Този град ѝ харесва 
повече от Сао Пауло”, т.н.) 
 
 
- О. говорят за първите 
впечатления на Jojo от 
хората “Тя мисли, че 
музикантите са забавни. 
Може би те ѝ напомнят за 
Бразилия.”; “Тя смята, че 
хората са много 
приятелски настроени, но 
мъжът, с който се засича по 
стълбите не изглежда 
дружелюбен. Тя се надява 
хазяинът да е по-
дружелюбен “Тя се чувства 
в безопасност” “Шофьорът 
на такси не е много 
дружелюбен”  
- О. говорят за техните 
собствени впечатления от 
града и хората във 
видеото.  

вземе участие 
в тази 
дейност.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мин.  -Perfekt/ 
Präteritum, 
прилагателн
и за 
изразяване 
на чувства, 
емоции и 
впечатления
, имена на 
държави, 

- П. казва на обучаемите да станат и да 
се наредят в кръг  
 
- П. посочва всеки втори обучаем в кръга 
и го/я моли да влезе в кръга и да застане 
срещу всеки първи, за да се оформят два 
кръга – вътрешен и външен 
- П. представя концепцията и правилата 
на „Бързите срещи“: „Всеки човек във 
външния кръг ще получи комплект от 5 

- О. стават и се нареждат в 
кръг  
 
- О.  оформят два кръга – 
вътрешен и външен 
 
 
- О. от външния кръг 
прочитат първия въпрос от 
червената карта на своя 

Едно тесте карти за 
всяка двойка, 
хронометър, звънче 
(по избор) 

Работа по 
двойки  

Ако 
обучаемите 
са нечетен 
брой, 
преподавател
ят може да 
участва в 
дейността, но 
само като 
слушател.  



фрази за 
изразяване 
на мнение, 
фрази за 
изразяване 
на съгласие 
и 
несъгласие  

карти в различен цвят. Ще започнете с 
червената карта и ще прочетете въпроса 
на партньора си. Имате две минути да 
обсъдите въпроса заедно. След като 
чуете звънчето, всеки човек от 
вътрешния кръг се мести с едно място 
надясно и застава пред новия си 
партньор.  Човекът от външния кръг 
взима синята карта и прочита втория 
въпрос. Отново ще имате две минути да 
го обсъдите. След като звънеца иззвъни 
пак, вътрешният кръг се мести с едно 
място и обсъждате третия въпрос от 
зелената карта.  Същата процедура се 
прилага за четвъртия въпрос от жълтата 
карта и за последния пети въпрос от 
бялата карта.” 
 
- П. звъни със звънеца и казва „Моля, 
минете едно място в дясно. Продължете 
с въпрос 2  от синята карта.“  
 
- Същата процедура се прилага за 
въпроси 3 – 5  

партньор и го дискутират в 
следващите 2 мин.  
 
- Всеки обучаем от 
вътрешния кръг минава 
едно място в дясно към 
новия си партньор  
 
- О. от външния кръг 
прочитат втория въпрос от 
синята карта на своя 
партньор и го дискутират в 
следващите 2мин.  
 
- Същата процедура се 
прилага за въпроси 3 – 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Коментар 
 
  

 

                                                           
1 Коментар: За обучаемите ще е по-лесно да различават въпросите, ако картите са с различен цвят. Цветовете, използвани в този план са избрани на случаен принцип. 

Преподавателят може да избере други комбинации.  

Ако нямате цветни карти, уверете се, че въпросите имат поредни номера, за да се избегнат повторения, когато двойките се сменят.  

Някои обучаеми са по-срамежливи и могат да изпитват неудобство да говорят за своите чувства и емоции пред цялата група. Те се чувстват по-комфортно да разговарят само с 

един човек. Смяната на партньорите в тази дейност създава по-голяма динамика и предполага различен подход към всеки въпрос. В допълнение към това улеснява работат в екип 

на обучаеми, които по принцип не работят заедно. „Бързи срещи“  е чудесна дейност, с която да гарантирате еднаквото участие на всички в часовете.   

Ако нямате звънец, можете да измислите някакъв друг сигнал за смяна на партньорите (например пляскане с ръце).  

Когато обявява края на всеки кръг, преподавателят трябва да обяви и цвета на следващата карта, за да се увери, че участниците няма да разбъркат картите и някои обучаеми да 

обсъждат някои въпроси по два пъти, а някои нито веднъж.  

 


