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Примерен учебен план 

 

Име на ресурса: Moodle  

Линк: http://iberika-online.de/moodle/ 

Ниво: B1  

 

Умение: Граматика (Konjunktiv II – нереални ситуации/желания в настоящето)  

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 

15 мин.  

 

 

 

 

Konjunktiv II за 

изразяване на 

нереални 

желания, мечти 

и т.н.; глаголи в 

Konjunktiv II 

 

- Преподавателят (П.) 

представя условните 

наклонения, както е 

предложено в 

Ръководството за учителя 

към учебник Schritte plus 5  

 

 

 

 

 

 

- Обучаемите (О.) правят 

упражнение A1 

Schritte plus 5, стр. 

46/A1; Schritte plus 

5 Lehrer-handbuch 

стр. 52/A1 

 

Бяла дъска, 

пособия за писане 

Цялата група 

 

 

 

 

Този учебен план е разработен за 

преподаватели, които работят 

със системата Schritte plus 5. Ако 

работите с тази система, моля 

отворете Ръководството за 

учителя към учебник Schritte plus 

5 на страница 52 за детайлни 

инструкции   

Преподавателите, които работят 

http://iberika-online.de/moodle/
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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 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- П. казва на О. да направят 

изреченията в упражнение 

A2 

 

 

- О. осмислят, че 

упражненията се отнасят за 

нереални ситуации 

 

 

 

 

 

 

- О. правят упражнение A2  

 

 

 

 

Schritte plus 5, стр. 

46/A2  

 

Schritte plus 5, p. 

132/2 – 4 

 

 

 

Schritte plus 5, P. 

46/A3  

 

Schritte plus 5, p. 

133/5 – 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятелна 

работа 

 

 

 

по други системи могат да 

организират първата част от 

урока по различен начин.   

Konjunktiv II е представен в 

Schritte plus 4/урок 8. О. трябва 

да имат познания за него преди 

този урок.  
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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 

15 мин.  

 

 

 

 

 

10 мин.  

 

 

 

20 мин.  

 

- П. казва на О. да направят 

упражнения 2 – 4 в учебната 

тетрадка 

 

- П. поправя изреченията с 

помощта на О.   

 

- П. казва на О. да направят 

упражнение A3  

 

 

 

П. казва на О. да направят 

упражнения 5 – 7 в учебната 

тетрадка 

- О. правят упражнения 2 – 4  

- О. представят своите 

отговори пред останалите 

 

 

 

- О. правят упражнение A3 по 

двойки 

 

 

 

- О. правят упражнения 5 – 7  

- О. представят своите 

 

 

 

Бяла дъска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по двойки  

 

 

 

 

Самостоятелна 

работа  

 

 

Упражнения 2 – 4 и  5 – 7 могат 

да се дадат и за домашна работа.  

 

Дайте възможност на възможно 

най-много О. да представят 

своите отговори, за да се 

уверите, че са усвоили новата 

граматика.  

 

О., които имат затруднения да 

произнасят буквите ö, ü and ä, it е 

добре да напраят упражнения 8 – 

10 (Schritte plus 5, p. 133 & CD 

3/Track 21, 22 and 23) или да 

намерят подобни такива, с цел 

упражнение на правилно 
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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 

 

 

 

 

 

до 20 

мин. 

 

- П. поправя изреченията с 

помощта на О.  

 

 

- П.  моли О. да затворят 

учебниците си  

 

- П.  написва “Wenn Lehrer 

Schüler wären,…“  

- П. моли някой от О. да 

завърши изречението.  

 

 

отговори пред останалите 

  

 

 

 

- О.  затварят учебниците  

 

 

 

- О. Довършва изречението 

(например: „… müssten sie 

Hausaufgaben machen.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritte plus 5, p. 

46/A4 

 

 

 

 

 

 

Цялата група 

 

 

 

 

 

 

 

произношениена тези букви.  

 

Детайлни инструкции за 

упражнение A4 могат да се 

намерят в Schritte plus 5 

Lehrerhandbuch p. 53. По желание 

преподавателите могат да 

пропуснат тази част и да 

преминат директно на 

упражненията в Moodle.  

 

П. могат да дадат маркери и 

голям лист хартия за всяка група, 

така че О. могат да направят 

плакати с техните изречения.   

П. могат да образуват малки или 

големи групи по своя преценка.   
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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 

- П. пише изречението на 

бялата дъска 

- П. използва края на 

изречението като начало на 

следващото (например: 

“Wenn sie Hausaufgaben 

machen müssten,…” 

- П. моли друг от О. да 

завърши изречението.   

 

 

 

- П. прави групи от 4 О. и им 

казва да изберат един 

пример от упражнение A4 и 

да образуват изречения 

следвайки предишния 

 

 

 

 

 

 

 

- друг О. завършва 

изречението (например: 

„…hätten sie weniger Freizeit.” 
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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 

пример  - О. отварят учебниците си на 

стр.46, разглеждат 

упражнение A4, избират 

ситуация и създават 

изречения  

- всяка група представя 

изреченията си пред  

останалите  

 

Работа по групи (4 

обучаеми в група) 

 

 

20 – 45 

мин.  

 

 

 - П. моли О. да влязат в 

системата Мoodle и да 

отворят урок 4 

- П. показва кои упражнения 

могат да се използват за 

практикуване на Konjunktiv 

II:  

• упражнение 1 (“Der 
König von 
Deutschland” – 
Musikdiktat) 

- О. влизат в платформата и 

отварят урок  4 

 

 

 

 

 

Компютър/Лаптоп, 

интернет, 

проектор 

 

 

 

 

 

Цялата група 

 

 

 

 

 

 

Следните онлайн упражнения 

могат да се направят 

непосредствено след 

представянето на граматиката и 

упражненията, описани по-горе. 

П. които работят с други 

учебници също могат да 

направят тези упражнения.  

Тъй като упражненията в урока са 

много разнообразни, е добре да 

се насочи вниманието основно 
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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 

• упражнение 2 
(„Wenn, wenn, 
wenn…“) 

• упражнение 3 
(„Hätte, wäre, 
wenn…“)  

• упражнение 4 („Es 
ist aber anders!“) 

• упражнение 5 („Der 
Traum vom 
Lottogewinn“) 

• упражнение 6 („Was 
wäre, wenn…?“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О. избират упражнение, 

четат инструкциите и правят 

упражнението  

 

 

 

 

 

 

 

Компютър/Лаптоп, 

интернет, 

слушалки 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятелна 

работа 

към тези, подходящи за 

практикуване на e Konjunktiv II 

преди О. да започнат 

самостоятелна работа. ДОбре е 

на този етап да се използва 

проектор. В противен случай 

обучаемите, които по-бързо са 

влязли в платформата  може да 

са започнали упражненията и да 

изпуснат обясненията.  

В случай, че някои обучаеми 

нямат профил в Moodle, трябва 

да се отдели допълнително 

време за създаването му, както и 

за даване на инструкции за 

ползване на платформата.   

Ако няма достатъчно налични 

компютри в клас, упражненията 

може да се дадат за домашна 

работа. В този случай О. трябва 
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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 

да разполагат с необходимото 

оборудване у дома, както и да 

имат умения за работа с Moodle.  

В групи с различни нива на ИКТ 

умения, П. може да накара О. да 

работят по двойки (един О. с 

добро ниво и един със средно 

или ниско)., за да могат да си 

помагат.  

Упражненията могат да се 

направят едно след друго или в 

разбъркан ред по желание.  


	Въведение
	За проекта
	Партньори по проекта

	Разработване на 5 нови обучителни инструмента
	Методология

	Популярни онлайн ресурси
	Wiki
	WordPress
	Google Drive
	Moodle
	YouTube

	Нови обучителни ресурси
	Moodle
	Основна информация
	Кратко описание
	Разработване на инструмента
	Употреба
	Примерен учебен план

	Google Drive (GD)
	Основна информация
	Разработване на инструмента
	Употреба
	Примерен учебен план

	Test on Technology – лексика
	Основна информация
	Разработване на инструмента
	Употреба
	Примерен учебен план

	History of pizza – Четене с разбиране
	Основна информация
	Разработване на инструмента
	Употреба
	Примерен учебен план (обучение в реална среда)
	Примерен учебен план (дистанционно обучение/онлайн)

	YouTube
	Основна информация
	Разработване на инструмента
	Употреба
	Примерен учебен план


	Заключение

