
Ресурс: 80 
Име на ресурса: I want to talk about …  
Линк:http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 
Ниво: B1 
Тема: Умения за говорене и слушане с разбиране 
 

Времет
раене 
на 
дейнос
тта  

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 споделят 
своите очаквания от аудиото 
(напр. интереси, хобита, 
семейство и приятели, 
любими предмети, др.)  

Бяла дъска, 
маркери, 
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/а 
да говоря за… 
Преди имах навика 
да…. 
Предпочитам 
Моето любимо. 
 

- П. пуска два аудио записа (напр. 
My Cats and Learning Languages)  
- П. пита обучаемите какво са 
разбрали от аудиото  
 
- П. разделя групата по двойки и 
пуска аудио записите отново. 
Група 1 си води записки по 
репликите на единия герой от 
записа. Група 2 – на другия герой 
от записа. Сравняване на записки.  

- О. слушат аудио записите 
- О. обобщават аудио 
записите 
- О. слушат записите отново 
и си водят записки 
- О. слушат изречения в 
сегашно или минало време  
- О. създават въпросителни 
изречения, за да питат 
партньорите си за 
интересите на героите от 
аудио записа  

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

Цялата група  

10 – 15 
мин. 

Глаголи и фрази за 
представяне на 
интереси в сегашно 

- П. събира написаните изречения 
(говорене за интереси в сегашно и 
минало време)  

 Бяла дъска, 
маркери, 
химикалки  

Цялата група  

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


и минало време (Аз 
харесвам/ Имах 
навика да..) 

5- 10 
мин. 

Обучаемите говорят 
за свое хоби или 
интерес 

- Преподавателят разделя групата 
на по-малки групи и обяснява 
следващата задача 
- Всеки обучаем избира едно 
настоящо хоби и едно хоби, което 
е имал/а в миналото  
- Записки за всяко хоби, както и 
какво се е променило с времето  

  Самостоятелна 
работа 

За да се създадат по-
големи групи, п. може 
да групира о. според 
еднакви интереси или 
хобита  

10 – 15 
мин. 

  - Партньорите си задават 
въпроси, с цел да научат 
повече за своите хобита и 
интереси:  
- къде? 
- с кого? 
- колко често? 
Минало хоби:  
 - какво беше? 
- защо престана да…? 
- кога престана да…? 

 Работа по групи   

Прибл. 
10 – 15 
мин. 

 - Преподавателят пита групите 
какво са научили от задачата 

- Обучаемите споделят опита 
си от задачата (какво обича 
да прави или е обичал да 
прави в миналото 
партньорът им) 

 Цялата група  

 


