
 

НАСОКИ ЗА ЕЗИКОВИ ОБУЧИТЕЛИ 



 Мултимедийното учебно помагало е базирано на 

емоционалния и хуманистичен подход, който включва 

следните характеристики: 

 поставяне на вниманието върху комуникативните нужди на 

учащите 

 използване на езика като инструмент за себеизразяване и 

социално взаимодействие 

 разглеждане на ученето като конструктивен процес, изискващ от 

учащите активно участие в изграждането на техните знания 

 вземане предвид и разбиране на специфичните 

потребности и различията между учащите 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНОТО 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО (1) 



 Методът “Цялостна физическа реакция” (Total physical 

response) като част от емоционалния и хуманистичен подход: 

 Полезен за начинаещи и млади учащи 

 Обучителите дават команди на целевия език, а учащите 

отговарят с действия, включващи цялото тяло 

 Слушането и отговарянето чрез действия има две ползи: 

 Бързо разпознаване на значението на думи 

 Пасивно учене на структурата на езика 

МЕТОДОЛОГИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНОТО 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО (2) 



Дейности, базирани на игри като част от емоционалния и 

хуманистичен подход: 

 Да подпомогнат ученето, да насърчат самоинициативата и 

самочувствието и да развият социални умения (използването на 

езика за интеграция) 

 Ученето, базирано на игри включва следните компоненти: 

 афективен (забавление, удоволствие)  

 социален (екипна работа, групи, съобразяване с правила)  

 двигателен и психо-двигателен (движение, координация, 

баланс)  

 познавателен/когнитивен (развиване на игрални стратегии, учене 

на правила)  

 емоционален (напрежение, предизвикателство, свобода, страх)  

 културен (определени правила и процедури за реакция)  

 междукултурен 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНОТО 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО (3) 



Принципи на мултимедийното учене (Майер, 2009 г.): 

 Мултимедиен принцип – Учащите учат по-добре от думи и картини, отколкото само 

от думи 

 Принцип на пространствената близост – Учащите учат по-добре, когато 

съответстващите думи и картинки са представени близо, отколкото далеч една от друга 

 Принцип на времевата близост – Учащите учат по-добре, когато съответстващите 

думи и картинки са представени симултантно, а не последователно 

 Принцип на последователност – Учащите учат по-добре, когато допълнителният 

материал е по-скоро изключен, а не включен в урока 

 Принцип на модалност – Учащите учат по-добре от анимация и разказване, 

отколкото от анимация и написан текст 

 Принцип на редундантност – Учащите учат по-добре от картинки и разказване, 

отколкото от картинки, разказване и текст 

 Принцип на персонализация – Учащите учат по-добре, когато думите са представени 

диалогично, а не в монологичен стил, тъй като така възприемат материала като личен 

опит 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА МУЛТИМЕДИЙНОТО 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО (4) 



МУЛТИМЕДИЙНО УЧЕБНО ПОМАГАЛО 

 Може да бъде използвано от обучители и/или родители, за да помогнат 

на децата да усвояват по-добре съдържанието на уроците и засилят интереса 

им към ползите от ученето 

 Включва разнообразни езикови материали, използващи няколко форми на 

комуникация и изразяване: анимация, комикси, подвижни игри, настолни 

езикови игри, книжки за оцветяване  

 Всички разработени материали са свързани помежду си и позволяват 

различни комбинации за учене и упражняване на езикова информация 

 Всички теми са представени като учебни дейности с личното включване на 

учащите на принципите на “учене чрез правене” и “учене чрез игри” 

 Промотира приобщаващо учене и основни комуникативни умения на 

местния език 

 Отделните елементи на Помагалото са свързани, позволявайки учене, 

повторение, упражнение и въвеждане на ново езиково съдържание 

 



АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ (КРАТКИ СЕРИИ) 

 5 анимационни филма, предоставящи езикова информация, свързана 

с темите семейство, къща, хранене, училищен живот и игри 

 Филмите са фокусирани върху Семейство Уелком с главни герои Ейми 

Уелком и Зак Уелком 

 Семейство Уелком е поставено в различни забавни ситуации, 

позволяващи интердисциплинарно езиково обучение 

 Кратките серии са свързани помежду си с повтарящо се езиково 

съдържание и включват препратки към други приоритетни теми за 

езиково обучение – числа, цветове, части на човешкото тяло, животни, 

растения и т.н. 

 Анимационните филми могат да бъдат използвани в комбинация с 

разработените езикови игри и комиксите 

 Филмите са достъпни както в DVD формат, така и на проектния 

уебсайт (www.welcomm-project.com) 

 

http://welcomm-project.com/multimedia-learning-kit-main/
http://welcomm-project.com/multimedia-learning-kit-main/
http://www.welcomm-project.com/
http://www.welcomm-project.com/
http://www.welcomm-project.com/


ЕЗИКОВИ ИГРИ 

 6 езикови игри, разработени в следните формати: 

 Подвижна игра 

 Настолни игри 

 Игри с карти 

 Пъзели 

 Книжка за оцветяване 

 

 Могат да бъдат използвани като продължение на всяка от кратките 

серии, предоставящи забавни дейности за упражняване на вече 

учена езикова информация 

 

 Комбинации между различните игри позволяват въвеждане на ново 

езиково съдържание и теми 
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1. СЛУШАЙ И ИЗПЪЛНЯВАЙ ДЕЙСТВИЯТА 

(ПОДВИЖНА ИГРА) 

 Играта може да бъде прилагана като продължение на анимационните 

филми WelComm и включва думи от всички 5 епизода 

МАТЕРИАЛИ:  

 Демонстрационно видео в 4 части 

 Диктор дава устни команди, а дете изпълнява командите чрез визуални 

репрезентации на действията 

ЦЕЛ НА ИГРАТА: Да се учат и упражняват основни глаголи, чрез асоциации 

с действия  

КАК СЕ ИГРАЕ: 

 Децата гледат видеото и асоциират командите (глаголите) със съответното 

действие 

 Инструкторите дават команда и децата трябва да повторят/имитират 

действието, което са видели 

 Могат да се въвеждат нови глаголи в процеса на игра, следвайки 

методологията на играта 



2. СЕМЕЙНО ДЪРВО (НАСТОЛНА ИГРА) 

 Играта може да бъде прилагана като продължение на Епизод 1 от 

анимационните филми WelComm 

МАТЕРИАЛИ:  

 Игрална дъска, онагледяваща семейно дърво с маркирани празни места 

 Тесте от 9 карти с картинки на членовете на семейството в различни цветове  

ЦЕЛ НА ИГРАТА: Да се учат и упражняват думи, свързани с темата 

„Семейство”  

КАК СЕ ИГРАЕ: 

 Децата трябва да учат и упражняват думи, слагайки картите с членовете на 

семейството на правилното място на семейното дърво 

 Цветовете на картите отговарят на цветовете на семейното дърво на игралната 

дъска  

 Инструкторите обясняват връзката между членовете на семейството и 

въвеждат нови думи от темата „Семейство” в процеса на игра 



2. СЕМЕЙНО ДЪРВО (НАСТОЛНА ИГРА) 

 Играта също така може да бъде използвана за упражняване на думи, 

свързани с цветове, растения, части на човешкото тяло, семейство, 

имена на членове на семейството и т.н., като се задават въпроси като: 

 Какви други цветове знаете? 

 Какви други растения знаете? 

 Всяко дърво има листо(а), корен(и), стебло, клон(и)… 

 През кой/кои сезон(и) листата на дърветата са 

зелени/кафяви/жълти…? 

 Можете ли да назовете/кажете частите на човешкото лице? – очи, 

уши, нос, уста, коса и т.н.  

 Имате ли брат(я)/сестра(и)? 

 Как се казва майка ти / баща ти? 

 

 



3. КАРТИ ПАМЕТ (ИГРА С КАРТИ) 

 Играта може да бъде прилагана като продължение на Епизоди 1 и 2 от 

анимационните филми WelComm 

 

МАТЕРИАЛИ:  

 Тесте от 15 карти за игра: 

 10 карти с картинки на 5 предмета, които могат да бъдат открити в 

къща – има 2 идентични карти за всеки предмет (2х5) 

 5 карти с числата от 1 до 5 

 

ЦЕЛ НА ИГРАТА: Да се учат и упражняват думи, свързани с темите 

„Къща” и „Числа” 



3. КАРТИ ПАМЕТ (ИГРА С КАРТИ) 

КАК СЕ ИГРАЕ: 

Версия 1: 

 Десетте карти с картинки на предмети се разбъркват и се подреждат с лицето 

надолу върху масата/пода в две редици една под друга 

 Играчите трябва да отварят по 2 карти наведнъж. Ако картинките на 

отворените карти съвпадат, те остават отворени 

 Ако не отговарят – картите се затварят отново и се отварят още 2 карти, 

докато се намери съответствие 

 Целта на играта е да се намерят всички 5 двойки предмети, като се запомня 

тяхното място и се повтарят имената на предметите в процеса на игра 

Версия 2: 

 Пет карти с различни предмети се отделят и се смесват с петте карти с числата 

от 1 до 5 

 Методологията на играта е същата, но играчите трябва да напасват картите с 

предметите със съответните числа (броя на нарисуваните предмети) – една 

маса, два стола, три лампи, четири прозореца, пет часовника 



3. КАРТИ ПАМЕТ (ИГРА С КАРТИ) 

 Играта трябва да бъде придружена с обяснения от инструкторите, които 

могат да въвеждат нови думи от темите „Къща” и „Числа”, както и да 

правят референции към други вече учени теми, задавайки въпроси 

като: 

 Какви други предмети можем да намерим в една къща? 

 Кое число следва след числото 5 (6, 7…)? 

 Колко стаи има във вашата къща? 

 Колко човека живеят във вашата къща? 

 Колко братя/сестри имате? 

 Какъв е цветът на масата, стола, лампата…? 



4. ДОМИНО (ИГРА С КАРТИ) 

 Играта може да бъде прилагана като продължение на Епизоди 1, 3 и 4 от 

анимационните филми WelComm 

МАТЕРИАЛИ:  

 Тесте от 10 карти, отпечатани двустранно 

 От едната страна на картите има картинки на плодове и зеленчуци, а от 

другата – числата от 1 до 10 

ЦЕЛ НА ИГРАТА: Да се учат и упражняват думи, свързани с темите 

„Хранене”, „Числа” и „Цветове” 

КАК СЕ ИГРАЕ: 

Версия 1: 

 Всяка карта е разделена на две и включва по един плод и един зеленчук 

 Играчите трябва да подреждат отделните карти като поставят плод до 

плод и зеленчук до зеленчук, повтаряйки думите 



4. ДОМИНО (ИГРА С КАРТИ) 

КАК СЕ ИГРАЕ: 

Версия 2: 

 Всяка карта е разделена на две и включва по един плод и един зеленчук 

 Играчите трябва да подреждат отделните карти като напасват цветовете 

на плодовете и зеленчуците, подреждайки ги до плодове и зеленчуци със 

същия цвят и повтаряйки думите 

 

Версия 3: 

 Обратната страна на всяка карта включва две числа от 1 до 10 

 Играчите трябва да подреждат отделните карти, поставяйки числата в 

правилния ред и повтаряйки думите 



4. ДОМИНО (ИГРА С КАРТИ) 

 Играта трябва да бъде придружена с обяснения от инструкторите, 

които могат да въвеждат нови думи от темите „Хранене”, „Числа” и 

„Цветове”, както и да правят референции към други вече учени 

теми, задавайки въпроси като: 

 Какви други плодове знаете? 

 Какви други зеленчуци знаете? 

 Какъв е цветът на ябълката, домата, моркова… 

 Какво друго е червено, зелено, оранжево…? 

 



5. ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ (НАСТОЛНА ИГРА) 

 Играта може да бъде прилагана като продължение на Епизод 4 от 

анимационните филми WelComm 

МАТЕРИАЛИ:  

 Игрална дъска, разделена на две: едната страна онагледява класна стая, 

а другата – училищна раница; И двете страни на дъската имат маркирани 

места, където трябва да се сложат определени предмети 

 Тесте от 13 карти с картинки на предмети, свързани с темата „Училищен 

живот”  

ЦЕЛ НА ИГРАТА: Да се учат и упражняват думи, свързани с темата 

“Училищен живот” 

КАК СЕ ИГРАЕ: 

 Играчите трябва да поставят картите с предметите от правилната страна 

на дъската – раницата или класната стая, повтаряйки думите 

 Играта може да се играе индивидуални или групово 



5. ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ (НАСТОЛНА ИГРА) 

 Играта трябва да бъде придружена с обяснения от инструкторите, 

които могат да въвеждат нови думи от темата „Училищен живот”, 

както и да правят референции към други вече учени теми, 

задавайки въпроси като: 

 Какво друго може да се сложи в (училищна) раница? 

 Какво друго можем да намерим в класна стая? 

 Както можете да правите с книга, книжка за оцветяване, 

играчка, химикал…? – чета, оцветявам, играя, пиша… 

 Какви игри могат да се играят в училище? 



6. КНИЖКА ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ 

 Книжка за оцветяване, която включва черно-бели сцени от 

всички 5 епизода на анимационните филми WelComm 

 С помощта на инструктори, децата могат да упражняват различна 

езикова информация от вече учени теми – цветове, членове на 

семейството, къща, хранене, животни, училищен живот и 

т.н. 



КОМИКСИ 

 Комиксите на български език включват: 

 Приказката “Червената шапчица”, адаптирана на български език – 

популярна приказка в цял свят, позната на повечето деца 

 Традиционната българска приказка “Дядо и ряпа”, адаптирана за 

целите на езиково обучение на деца – приказка, позната на всяко дете 

в България 

 И двата комикса могат да бъдат използвани за учене и 

упражняване на думи от темите семейство, части на човешкото 

тяло, животни, растения, цветове, плодове и зеленчуци, числа и т.н. 

 Комиксите могат да бъдат използвани както от обучители, така и 

от родители за упражняване на езикова информация от 

анимационните филми и езиковите игри 
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КОМИКСИ 

 Комиксите могат да бъдат използвани и за обясняване на някои 

културни специфики на България, например: 

 За България е типично внуците да бъдат кръщавани на някои от 

бабите или дядовците (Дядо Ради  Внучка Радка) 

 Обучителите могат да обяснят някои типични имена за България и 

техните вариации 

 За България е типично няколко поколения да живеят под един и 

същ покрив 

 За България е типично бабите и дядовците да се грижат за 

внуците през деня 

 Дори ако децата живеят с родителите си в град, те често прекарват 

ваканции/уийкенди с бабите и дядовците си на село, обикновено 

заобиколени от животни 

 



Thank you!  


