
Ресурс: 43 
Име на ресурса: В таверната 
Линк:http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/sitemap.htm 
Ниво: A1 
Тема: Слушане с разбиране 

Времетр
аене на 
дейност
та 

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) 

Коментари 

5 – 10 
мин. 

 
 

- Преподавателят написва 
на дъската заглавието на 
урока и пита обучаемите 
какво би могло да значи то 
(брейнсторминг)  

- Обучаемите говорят за 
очакванията си от 
видеото – например 
поръчка на напитки; 
плащане на сметка в 
ресторант; общи 
приказки  

Бяла дъска, 
химикалки 

Цялата група Тази дейност е много 
подходяща за 
разчупване на ледовете 
и „загряване“ на 
групата. На този етап 
няма значение дали 
обучаемите дават 
правилни отговори.  

10 – 15 
мин. 
 
 

Често срещани фрази: Бих 
искал;Какво бихте 
желали?, Не бих желал/а, 
т.н.: 

 

- Преподавателят пуска 
аудиото 
 
- Преподавателят пита 
обучаемите какво са 
разбрали от аудиото  
 
- Преподавателят разделя 
групата по двойки и пуска 
аудиото отново. Група 1 
записва какво поръчва Ана, 
а група 2 записва какво 
поръчва Костас.  
 

- Обучаемите слушат 
аудиото 
 
- Обучаемите обобщават 
какво са чули и 
разбрали  
 
- Обучаемите слушат 
диалога за втори път и 
си водят бележки  
 
- Обучаемите създават 
положтелни и 
отрицателни изречения, 

Компютър, 
свързан с 
интернет; 
тонколони; 
екран и 
мултимедия.  
По избор: 
интерактивна 
дъска;големи 
листове хартия; 
химикалки 

Цялата група  

http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/sitemap.htm


 
 

използвайки „Бих искал/ 
Не бих искал“  
- Всяка група представя 
своите изречения през 
всички 

10 – 15 
мин. 

Глаголи и фрази на тема 
поръчване на 
храна/напитки; искане и 
плащане на сметка в 
ресторант – бих 
искал/желал  
Полезен линк:  
http://www.englishpedia.n
et/my-
grammar/basic/would-you-
like/would-you-like-noun-
use.html 

- Преподавателят събира 
фразите за поръчване на 
храна и напитки; искане и 
плащане на сметка в 
ресторант и ги проверява 
за грешки 
 
- Преподавателят 
представя грешките на 
дъската и дава верните 
отговори 

 Бяла дъска; 
химикалки 

Цялата група  

5- 10 
мин. 

Ролева игра – учениците 
разиграват ситуацията в 
таверна  

- Преподавателят разделя 
групата на по-малки групи 
и обяснява следващата 
задача  
- Група 1 играе ролята на 
клиент  
- Група 2 играе ролята на 
сервитьор  
- Групите си сменят ролите 

   Индивидуална 
работа 

За да се създадат по-
големи групи, 
преподавателите могат 
да включат повече 
участници (например 
повече клиенти на една 
маса)  

10 – 15 
мин. 

  - Всички групи 
дискутират задачата 

 Работа по групи  

Приблиз
ително10 
– 15 мин. 

 - Преподавателят пита 
групите какво са научили от 
задачата 

- Обучаемите споделят 
опита си (какво са 
поръчали „клиентите“)  

 Цялата група  
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