IO6 New developments of MALL applications for SLA teaching
Примерен учебен план

Име на инструмента: CAD Favorite food and Money
Линк: https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing
Ниво: A2
Умение: Лексика, слушане и четене с разбиране

Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

3 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Преподавателят представя на
групата темата на урока – Пари и
лщбими храни. Хубаво е да се
създаде непринудена дискусия
на тема индивидуални интереси
и предпочитания, с цел да се
стимулира интереса на
обучаемите към темата.

Участие в дискусията

Сегашни и
минали

Любими храни Упражнение 1 –

Обучаемите слушат

5 мин.

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

Практикуване на умения за
водене на разговор
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Бяла дъска / маркери / линк
към Упражнение 1 в Google

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

Коментари

Индивидуална
работа

Това
въведение
служи за
загряващо
упражение.

Индивидуална

Тази дейност
запознава
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Дейности на преподавателя

Слушане:

Дейности на обучаемите

внимателно

Изискване за материали/
оборудване

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

Drive (GD)

работа

Коментари

обучаемите с
целите на
упражненията.

Преподавателя представя целта
на упражнението за слушане и
условието на задачата –
обучаемите трябва да излушат
подкаст файла и след това да
участват във викторина.

Преподавателят трябва да
подчертае колко е важно
обуаемите да се стараят да
разберат същността на
разговорите, които чуват. Това
ще им позволи да разберат за
какво се отнася разговора и ще
им помогне да направят
следващите упражнения.
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

Обучаемите слушат много
внимателно подкаста.
Първият път трябва да
разберат основната част на
разговора, а втория – да
вникнат в детайлите.

Компютър / Подкасти /
Колони / Линк към подкаст
към упражнение 1 в GD

Индивидуална
работа

Обучаемите слушат въпросите
и записват своите отговори.

Линк към GD и викторината
към упражнение 1 / хартия
и пособия за писане

Индивидуална
работа

Коментари

Когато обучаемите слушат
видеото за втори път трябва да
се стараят да разберат колкото
могат повече детайли от
разговора.

2 мин.

10 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Упражнение за слушане:

Сегашни и
минали
времена;

Викторина: Преподавателят чете
въпросите от викторината
(намира се на уебсайта).

Преподавателят пуска подкаста
два пъти.
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Тестване на
умения за
слушане с
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

ключови фрази и
лексикални
познания

Коментари

разбиране.

10 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Дискусия – Преподавателят води
дискусия, по време на която
обучаемите сравняват своите
отговори.

Обучаемите слушат
внимателно отговорите на
останалите и ги сравняват със
своите.

Линк към GD и формуляра в
GD, където са резюмирани
отговорите

Цялата група

5 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Любими храни Упражнение 2 –
Четене и разговор

Обучаемите слушат
внимателно и след това си
избират партньор за ролевата
игра.

Бяла дъска / маркери / линк
към Упражнение 2 в Google
Drive (GD)

Индивидуална
работа

Преподавателят представя
условието на задачата за четене
и разговор. Обяснява на
обучаемите, че трябва да работят
по двойки и да изпълнят
следните задачи:
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

Хартия и пособия за писане
/ Линк към страницата с
менюта в GD

Работа по
двойки

Коментари

•
•

30 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

да разучат менюто;
да се редуват да
изпъляват ролите на
сервитьор и клиент;
• Клиентът поръчва ястия
от менюто
Преподавателят разделя групата
по двойки.
Сценарий: Преподавателят казва
на обучаемите да си поръчат
меню за един, което да включва
предястие, основно ястие, десерт
и напитка.

Обучаемите се редуват да
играят ролята на
клиент.изучават менюто и
разиграват сценария, който
им е дал преподавателя
(съобразен с езиковото им
ниво).

Преподавателят трябва да
идентифицира по-напредналите
ученици и да им даде поусложнени задачи, за да ги
стимулира. Например:
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

Обучаемите слушат и гледат
внимателно разиграната
сцена и си отбелязват
моменти, които им се струва,
че трябва да бъдат
поправени. След
приключване на сцената
всички ще имат възможност
да предложат алтернативен
вариант на изиграване, напр.
„Може ли да поръчам две
бутилки вода, вместо една,
моля?“

Хартия и пособия за писане
/ Линк към страницата с
менюта в GD

Индивидуална
работа

Коментари

•

15 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Поръчване на меню за
семейство с деца
• Въпроси към сервитьора
относно какво
представлява дадено
ястие от менюто:
например Какво е
шопска салата?
Преподавателят избира двойка
обучаеми, които да разиграят
ролевата игра пред останалите.
След това трябва да се проведе
дискусия за представянето.
Целта на упражнението е фокуса
да се постави върху общи липси в
знанията и отстраняването им.
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Тази дейност
позволява на
преподавателя
да направи
оценка на
уменията на
обучаемите.
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

5 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Дейности на преподавателя

Пари Упражнение 1 - Слушане.

Дейности на обучаемите

Обучаемите слушат
внимателно.

Преподавателя представя целта
на упражнението за слушане и
условието на задачата –
обучаемите трябва да излушат
подкаст файла и след това да
участват във викторина.

Изискване за материали/
оборудване

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

Бяла дъска / пособия за
писане / Линк към
въвеждащото упражнение
на тема Пари в Google Drive
(GD)

Индивидуална
работа

Коментари

Тази дейност
запознава
обучаемите с
целите на
упражненията.

Преподавателят трябва да
подчертае колко е важно
обучаемите да се стараят да
разберат същността на
разговорите, които чуват. Това
ще им позволи да разберат за
какво се отнася разговора и ще
им помогне да направят
следващите упражнения.
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

Обучаемите слушат много
внимателно подкаста.
Първият път трябва да
разберат основната част на
разговора, а втория – да
вникнат в детайлите.

Компютър / Подкасти /
колони / Линк към
упражнения в GD на тема
пари и подкаста към него

Индивидуална
работа

Обучаемите слушат въпросите
и записват своите отговори.

Линк към GD и викторината
на тема Пари / хартия и
пособия за писане

Индивидуална
работа

Коментари

Когато обучаемите слушат
видеото за втори път трябва да
се стараят да разберат колкото
могат повече детайли от
разговора.
5 мин.

10 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Упражнение за слушане с
разбиране:

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Викторина: Преподавателят чете
въпросите от викторината
(намира се на уебсайта).

Преподавателят пуска подкаста
два пъти.
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Тестване на
уменията за
слушане с
разбиране.
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Времет
раене
на
дейнос
тта

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

10 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Дискусия – Преподавателят води
дискусия, по време на която
обучаемите сравняват своите
отговори.

Обучаемите слушат
внимателно отговорите на
останалите и ги сравняват със
своите.

Линк към GD и формуляра в
GD, където са резюмирани
отговорите

Цялата група

5 мин.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Пари Упражнение 2 – Четене и
разговор

Обучаемите слушат
внимателно инструкциите.

Хартия и пособия за писане ;
Линк към въвеждащата част
към Упражнение 2 GD

Индивидуална
работа

Сегашни и
минали

Преподавателят води дискусия с
въпроси относно разиграния

Обучаемите внимателно
случат въпросите и споделят

Хартия и пособия за писане/
бяла дъска и маркери/ Линк

2-ма обучаеми
четат сценария,

10 мин.

Коментари

Преподавателят представя
следващата задача, в която
двама от обучаемите трябва да
влязат в роля и да четат реплики
от предварително подготвен
сценарий. Тази задача ще бъде
последвана от викторина.
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Тази дейност
позволява на
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Времет
раене
на
дейнос
тта

5 мин.

Изискване за
знания/умени
я

Дейности на преподавателя

Дейности на обучаемите

Изискване за материали/
оборудване

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

Коментари

времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

сценарий (въпросите са налични
в Google документа)

своите отговори. Това ще
предизвика дискусия с
останалите обучаеми на тема
правилни и неправилни
отговори.

към сценария в GD и
въпросите за преподавателя

останалата група
наблюдава и
слуша.

преподавателя
да направи
оценка на
уменията на
обучаемите и
да
идентифицира
областите, в
които се
изисква
допълнителна
работа.

Сегашни и
минали
времена;
ключови фрази и
лексикални
познания

Преподавателят раздава
формулярите за получаване на
обратна връзка

Обучаемите ще имат
възможността да дадат
обратна връзка за провеения
урок, да споделят своите
виждания и предложения за
промяна.

Форми за обратна връзка и
пособия за писане

Индивидуална
работа

Обратна
връзка
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