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Примерен учебен план 

 

Име на ресурса: Test on Technology – vocabulary practice 

Линк: https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com 

Ниво: B1 

Умение: лексика в областта на ИКТ 

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, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

5 – 6 

мин.  

- Основни 

познания на 

терминология в 

областта на ИКТ 

- Умения за 

писане 

 

- Преподавателят представя 

темата на урока 

 

- Преподавателят пита 

обучаемите какви термини в 

областта на ИКТ знаят.  

 

 

- Обучаемите записват на 

дъската всички термини, 

които знаят  

 

Бяла дъска 

Маркери 

Цялата група  Упражнение за загрявка.  

https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com
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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, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

5 – 10 

мин.  

- Умения за 

поддържане на 

разговор и 

участие в 

дискусия – 

основно ниво 

- П. Стартира дискусията в 

областта на технологиите  

 

 

- П. моли обучаемите да работят 

по групи и да подготвят списък с 

най-често срещаните думи и 

термини в сферата  

 

 

 

 

 

- Обучаемите разказват какъв 

тип технологии използват в 

ежедневието, колко често и с 

каква цел 

 

- О. работят по групи/двойки, 

за да съставят списъка 

 

- Представител на всяка 

група/двойка обобщава 

резултатите от дискусията и ги 

представя на останалите  

 

 

Хартия и 

пособия за 

писане 

Цялата група 

 

 

 

Работа по 

двойки или 

малки групи 

Ако има ограничен брой 

обучаеми, може да се работи и 

по двойки  
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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, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

2 – 5 

мин.  

Обучаемите 

трябва да имат 

основни 

дигитални 

умения.  

- П. показва задача 1 (Познайте 

думата) на бялата дъска и казва 

на обучаемите да гледат 

картинките и да повтарят думите   

- Обучаемите трябва да имат 

основни дигитални умения. 

Интерактивна 

дъска 

Цялата група Това е просто упражнение, като 

ефективността му се корени в 

наличието на картинки, които 

визуализират новите думи 

 3- 5 

мин.  

Обучаемите 

трябва да имат 

основни 

дигитални 

умения. 

- П. моли обучаемите да 

направят задача 2 (Напишете 

думите) 

- Обучаемите пишат думите и 

проверяват правописа  

 

 

 

Интерактивна 

дъска, 

компютър, 

мобилно 

устройство 

Индивидуалн

а работа  

В зависимост от това какво 

оборудване е налично в клас, 

тази дейност може да се 

направи индивидуално, по 

двойки или в групи.  

5 – 10 

мин.  

Обучаемите 

трябва да имат 

основни 

дигитални 

умения. 

- П. моли обучаемите да 

направят задача 3 (Съберете 

думите с техните значения) 

- Обучаемите правят 

упражнението и сравняват 

отговорите си 

Интерактивна 

дъска 

Групова 

работа 

По време на тази дейност 

обучаемите могат да ползват 

речник 
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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, 

самостоятел

-на работа, 

цялата 

група) 

Коментари 

Прибл. 5 

– 10 

мин.  

 - П. моли обучаемите да 

направят задача 4 (Изберете 

правилния отговор) 

- О. правят финалната задача 

и сравняват резултатите си с 

останалите 

компютър, 

мобилно 

устройство 

Групова 

работа 

 

Прибл. 5 

мин. 

 - П. дава на обучаемите кратък 

тест (на хартия) за да провери 

колко са усвоили от новия урок 

- О. правят теста Хартия и 

пособия за 

писане 

Цялата група Тестът трябва да се приготви 

преди урока  

2 - 5 

мин. 

 - П. обобщава урока и пита 

обучаемите какво мислят за 

новия инструмент и дали им се 

струва подходящ.  

  Цялата група  
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