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Abstract. This report focuses on the specifics of early foreign language learning with children from a multicultural 
ethnic environment. The observation is carried out on adolescents of Roma and ethnic Bulgarian origin. To gain a 
clearer picture of the efficacy of these methods, identical pedagogical situations were made in groups, in different 
age and ethnic communities. Emphasis is placed on the methods and means used in practice to achieve a positive 
results. The training of children in the age group 5-7 years old has the task of forming basic communicative skills. In 
our practice we refer to the following activities – interactive entertaining games, learning by action, the Montessori 
method and others. The main reason for our approaches and methods of work is the fact that children learn 
through direct experience of the five senses. The production and use of multimedia presentations, interactive 
board work, song videos, talking flash games, role-playing games, guided play games or associations are part of 
the innovative methods that have been used successfully to deliver the pedagogical situation.Learning through 
play eliminates stress and creates creativity in adolescents. With the use of gaming methods, children learn the 
language without putting it as a primary goal, it becomes a means of communication.As a result of the applied 
methods at the end of the school year, the results achieved in all monitored groups were high, demonstrating 
the efficacy of the innovative methods used.Key words:Learning through playLanguage learning in a multiethnic 
environmentInteractive boardRole and mobile gamesPresentation in English language teaching

Специалистите по английски език са разработили значителен брой методи за изучаване на езика от 
деца билингви. Безспорно, при работа с 5-7 годишните, най-ефективният метод за успешното овладява-
не на езика е да се създаде обстановка максимално близка до автентичната чуждоезикова среда, като по 
време на самата педагогическа ситуация се говори изцяло на английски език. По този начин в процеса на 
комуникация, преподавателят съвсем естествено насърчава детето непринудено да учи думи и изрази. В 
резултат на упорита работа с подрастващите те започват да се отнасят и към чуждия език като средство за 
общуване. Прави впечатление, че децата бързо се ориентират в различните обучителни ситуации, свър-
зани с изучаването на езика. Те не само са в състояние да изговорят правилния звук на английски, но съ-
що така и да създават ситуации за комуникация. 

Според психолозите най-благоприятната възраст за чуждоезиково обучение е до шест години. Това е 
периода, когато детето учи езика без да полага особени усилия. В редица наблюдения се установява, че 
децата от мултиетническата езикова общност проговарят малко по-късно, защото те трябва да усвоят два 
пъти повече информация, но това зависи и от личностните характеристики на детето. По време на учеб-
ната ситуация е важно да бъде създадена непринудена атмосфера и овладяването на новата лексика да 
бъде лесно и приятно. Съчетаването на традиция и интерактивност допринася за активиране на креатив-
ността при 5-7 годишните, което, от своя страна, води до повишаване на качеството на образователния 
процес. Използването на интерактивните методи на обучение, наред с традиционните, допринасят за ак-
тивирането на мисловната дейност при децата, което предполага стимулиране на самостоятелност при 
овладяването и използването на английския език според конкретната езикова ситуация. Този модел бла-
гоприятства активирането на пасивния и активния лексикален запас. Комбинацията от традиционни и 
иновативни методи на преподаване водят до успешно усвояване на синтактичните структури, необходи-
ми при изпълнението на поставени комуникативни задачи. [1]

Обучението на деца във възрастова група 5-7 години има за задача формиране на основни комуни-
кативни умения. В своята практика с деца от мултиетническа езикова среда ние се позоваваме на след-
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ните дейности – интерактивни занимателни игри, учене чрез действие, метода на Монтесори и др. Ос-
новна причина за използваните от нас подходи и методи на работа е фактът, че децата учат чрез дирек-
тен опит: [2]

  Визуален – учене чрез образи, представи, метафори 
  Слухов – учене чрез повторение на думи
  Двигателен – учене чрез движения, изработване на предмети, емоции 
Иновативните методи безспорно са ориентирани към интересите и индивидуалните способности на 

децата. Представляват своеобразен организиран начин за творческа работа и взаимодействие между 
учител и деца с цел по-успешно овладяване на езика. Стимулират асоциативното мислене и концентра-
цията на 5 - 7 годишните. Ролята на учителя като „носител на знания“ изцяло се променя при прилагането 
на интерактивните методи в обучението по чужд език. Преподавателят не само представя новата инфор-
мация на децата, но се превръща и в техен консултант. Той е този, който ги насочва по време на езикова-
та ситуация да осъществяват правилния избор между много възможности за отговор и предлага предва-
рително подготвените по темата езикови задачи, като организира ситуации близки до действителността.

Фигура 1. Работна обстановка по време на урок
Настоящият доклад се фокусира върху спецификата на ранното чуждоезиково обучение при деца от 

мултикултурна етническа среда. Наблюдението се извършва върху подрастващи от ромски и от българ-
ски етнически произход. За придобиване на по-ясна представа за ефикастността на тези методи се про-
веждаха идентични педагогически ситуации при групите, в различните възрастови и етнически общно-
сти. Акцентира се върху използваните в практиката методи и средства за постигане на положителен ре-
зултат (фигура 1).

Основните принципи при избора на методи на преподаване в предучилищна и начална училищна 
възраст, на които се позовахме в процеса на работа, са следните:

  преобладаващо конкретно мислене, което изисква визуална подкрепа, добра, но краткотрайна па-
мет, неустойчивост на вниманието при подрастващите;

  необходимост от движение и подвижни игри;
  интерес на децата към новото и непознатото;
  естествена ритмичност и музикалност на повечето деца.
  развитие на емоционалната интелигентност и креативност.
В предучилищна и начална училищна възраст се натрупва основният лексикален запас. Поради тази 

причина при обучението на децата се акцентира върху запомнянето на нови думи и изрази от всекиднев-
ното общуване и предметите от бита. Различните части на речта не са застъпени в еднаква степен при 
първоначалното овладяване на английския език. Най-голям е делът на изучените съществителни имена, 
които назовават предмети от заобикалящата действителност, а прилагателните, числителните имена и 
глаголите са застъпени в по малка степен. Тук ни помогна употребата на иновативни методи, чрез които 
успяхме да предизвикаме интерес у подрастващите (фигура 2). 

Едновременно с това се стремяхме да се придържаме към основната задача на чуждоезиковото обу-
чение на тази възраст – формиране на базови комуникативни умения – слушане и говорене, както и из-
граждане на речников запас. В процеса на своята работа имахме предвид факта, че децата от ромски 
произход обикновено принадлежат към групи в неизгодна социална позиция, което от своя страна често 
е причина за дефицит в езиковото и в общото интелектуално развитие. Заниженият успех често се свърз-
ва единствено с мултиетническата езикова среда. Всъщност при част от тези деца се наблюдава хиперак-
тивност, дефицит на внимание и други проблеми, които водят до затруднения при усвояването на учеб-
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ното съдържание. За съжаление, голяма част от тези случаи остават недиагностицирани, поради нераз-
биране на проблема от страна на родителите. Така теорията за дефицита в езиковото развитие на деца-
та билингви пречи да се разкрият истинските причини за проблемите, които в част от случаите са на со-
циална основа.

Фигура 2. Думите, които се изучават, като части на речта

Наблюдаваните деца и ученици са обучавани в 2 групи 5-годишни, 1 група 6-годишни, една смесена гру-
па от пет- и шестгодишни и три първи класа. Всички деца и ученици, с изключение на децата от смесената 
група, са от ромската езикова общност, а в смесената група всички деца са от български произход. Наблю-
даваните групи включват деца от мултиетническа езикова среда, в която и за двамата родители българският 
език не е майчин. В предучилищните групи няма деца с проблеми в развитието, за разлика от първите кла-
сове, където във всяка паралелка има по едно дете, което работи с ресурсен учител (таблица 1).

Таблица 1

Възраст Брой деца/
ученици

Брой 
момчета

Брой 
момичета Със СОП Етническа 

принадлежност
5-годишни 27 15 12 0 Роми
5-годишни 27 14 13 0 Роми
6-годишни 33 19 14 0 Роми

5- и 6-годишни 20 10 10 Българи
7-годишни 22 10 12 1 Роми
7-годишни 22 10 12 1 Роми
7-годишни 22 11 11 1 Роми

До постъпването в задължителна предучилищна група децата от ромската езикова общност, за раз-
лика от българските си връстници, не са посещавали детска градина. Това са подрастващи, които живеят 
в затворена среда, локализирани в рамките на квартала. Ограничени от своето езиково и етнокулкурно 
обкръжение, тези деца попадат в нова за тях предучилищна и училищна среда, която е свързана не само 
с непознати обстоятелства, но и с чужд социокултурен контекст. 

В началото на учебната година обучаемите нямаха изградени навици и умения за работа, отнася-
ха се с недоверие към новото и трудно приемаха непознати. Имаха проблем с комуникацията, тъй като 
не владееха добре български език и при тях се получаваше паралелно изучаване на български и англий-
ски език. За да бъде осъществена основната педагогическа ситуация, беше важно да се създаде доверие 
между учителя и децата. Положителната атмосфера беше от решаващо значение за успешно усвояване 
на знанията.

Фигура 3. Работа с флашкарти
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Изработването и използването на мултимедийни презентации, работата с интерактивна дъска, виде-
оклиповете към песните, свързани с разглежданата тема, говорещите флашкарти, са част от иновативни-
те методи, които се използваха успешно за овладяване на чуждия език по време на педагогическата си-
туация. (Фигура 3)

Съвременната психология доказва, че развитието на чуждоезиковите умения не става независимо от 
цялостното умствено развитие на детето. Ето защо в обучението по английски език е удачно прилагането 
на метода „Учене чрез действие /Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който детето усвоява 
знания и умения чрез директно експериментиране, като използва принципа на действието. По този на-
чин учителят помага за развитието на интелекта на децата и в същото време развива езиковите им уме-
ния – слушане и говорене в предучилищните групи и четене и писане в първи клас. Това беше един от ос-
новните методи, които използвахме в нашата работа. Децата се включваха с интерес в учебния процес. 
Лесно и непринудено успяваха да овладеят новата задължителна лексика към всяка тематична единица 
чрез разучаване на песни и движенията към тях. За по-успешно заучаване на учебния материал използ-
вахме видеоклипове, като обучаемите повтаряха движенията на героите в тях. Любими на подрастващи-
те бяха песните: Head and shoulders, Yes, I can, If you’re happy и др. 

Подготвяйки се за всяка педагогическа ситуация включихме и други подходящи образователни пес-
ни. Те се оказаха удачен вариант за раздвижване и за създаване на положителна атмосфера преди нача-
лото и по време на всяка една педагогическа ситуация. Песните се оказаха успешен начин за преход меж-
ду отделните елементи на урока. Допълнително слушането на музика развива слуховата памет, спомага 
за по-лесно запаметяване на изрази, както и начина за произнасяне на думите на съответния език.

Добър стимул за децата се оказа използването на играчки и предмети в обучението. Изработването 
на предмети и картички от подръчни материали бе интересно и полезно за подрастващите. Така чрез кре-
ативни игри и забавление успяваха да усвоят новата лексика. Практиката показва, че иновативните идеи 
и решения не могат да съществуват във „вакуум”, а са резултат от познания и натрупвания, които се ре-
ализират във времето. Важно е, че нашият опит и знания са причина да имаме много идеи и да гледаме 
на обучението от нестандартна гледна точка. Осмисляйки ролята си на учители ние осъзнаваме, че сме 
хората, които създават предпоставки за натрупване на опит и знания у учениците. Креативност е умение-
то да измисляш нови неща, които променят света. Ето защо когато поставяхме задачи на децата да изра-
ботват различни предмети, ние ги оставяхме сами да измислят нови неща, които да предизвикат инте-
рес (фигура 4).

Ученето чрез игра премахва стреса и формира креативност у подрастващите, ето защо ние използва-
хме също и този метод в практиката си. Направи ни впечатление, че чрез прилагането му децата науча-
ват езика без да си го поставят като основна цел и го превръщат в средство за общуване. С положително 
отношение и разнообразни образователни игри те преодоляха първоначалния стрес и успяха да усвоят 
предвиденото учебно съдържание. (Вж. фигура 5)

Използвайки игровия метод ние се съобразихме с факта, че цел на обучението през XXI век е не само 
усвояване на предметно знание, но и възпитаване на емоционална интелигентност. В своята същност то-
ва е умението да разпознаваш и управляваш своите емоции, както и да разпознаваш емоциите на окол-
ните и да се приспособяваш към тях. Чрез развитието ѝ човекът по-успешно се реализира в живота. Прак-
тиката е установила, че високото IQ ще ни помогне да влезем в университет, но това не е гаранция, че ще 
имаме успешна реализация в живота. В ежедневната си  дейност най-добре се справят хората с високо 
равнище на емоционална интелигентност. Ето защо ние сме превърнали развитието ѝ във важен компо-
нент при разработването и осъществяването на тематичната единица. 
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Фигура 4. Изработване на картички и предмети

Изучаването на чужд език често включва разиграване на сценки и диалози, които позволяват изразя-
ването и обсъждането на емоциите и героите. В резултат на това се развиват качествени взаимоотноше-
ния между обучаемите и се формира колективен дух у децата. 

  

Фигура 5. Развиване на креативност чрез игри

Използването на ролевата игра „Как се чувства героят?”/ “How does the character feel?” е пример за 
успешно изграждане на емоционална интелигентност чрез игрови методи. След протичане на играта, 
която се състоеше в анализиране на поведението на другите и идентификация на това кое поведение во-
ди до по-успешен резултат, следваше поощрение от страна на учителя. Това бе един от най-силните ин-
струменти за затвърждаване на желано поведение от страна на децата. Учителят изигра огромна роля в 
това подрастващите да започнат да осъзнават кое поведение е успешно. Колкото повече отличавахме и 
награждавахме онези поведения, които показват успешно управление на емоциите, толкова повече тези 
действия зачестиха в класната стая. В края на всяка една езикова ситуация се отделяха по 1-2 минути, за 
да се назоват имената и успешното поведение на всички деца, които са се справили успешно с поставе-
ните задачи. Важно бе за децата да идентифицират поведението на положителните герои от представе-
ната сценка. Предимството на този метод на работа беше, че отнемаше много малко време, не изисква-
ше допълнителни ресурси, можеше да се използва успешно като преход към следващ елемент на урока, 
децата с голям интерес се включваха в разиграването на сценки с диалози и след това, дори с една дума, 
обясняваха емоционалното състояние на героите. Това спомогна за изграждането на положителна връз-
ка между учителя и децата. 

Други техники, които спомогнаха за развиване на емоционалната интелигентност бяха разиграва-
не на „Емоционално бинго” и поставяне на „Кутия за успех”. В играта „Емоционално бинго” използвахме 
следния модел на реализиране: в началото на езиковата ситуация учителят помоли всяко едно от деца-
та да изобрази на лист определена емоция, като използва емотикон. Когато приключиха с рисунката пре-
подавателят назова няколко емоции. Децата, които разпознаха нарисуваната от тях емоция имаха бинго. 
Така те се научиха да разпознават и назовават емоциите си. 

Всяка една група изработи „Кутия за успех”. Целта беше децата да се поощряват едни други, иденти-
фицирайки успешните поведения, които са свързани с управление на емоциите. В началото на всеки урок 
децата рисуваха своята емоция чрез елементарна картинка, а учителят изписваше името на детето и да-
тата. Така в края на годината беше лесно да бъде направен извод за емоционалното развитие на обучае-
мите през учебната година. 

Играта даваше изключително големи възможности за целенасочено развитие на детската реч. Пра-
вилно организирана, тя осигуряваше мотивирана говорна активност на детето, естествено практикуване 
на усвоените езикови единици, свързване на речта с дейността, употребата на думи и изречения в кон-
кретна ситуация, с конкретни действия. Чрез дидактичните игри децата осмисляха съчетаването на думи-
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те. Сюжетно-ролевите игри имаха особено значение за обогатяване речника на децата. Тези игри даваха 
възможност и за развитие на умението на детето за общуване в различни ситуации, за развитие на ини-
циативното говорене. (Вж. фигура 6)

Фигура 6. Използване на игрови методи в практиката

Наблюдавахме добър резултат при заучаване на чуждата лексика чрез използването на игри с про-
гресивно повторение.

Например:
  Какво е това?/What’s this?
  Това е лъв./This is a lion.
  Това е голям лъв./ This is a big lion.
  Това е голям жълт лъв./ This is a big yellow lion.
  Това е голям жълт гладен лъв./ This is a big yellow hungry lion.
Не на последно място използвахме новите технологии. Това не беше самоцел, а ефективен начин 

за привличане на вниманието и по-лесното заучаване на учебния материал. Изработването и предста-
вянето на мултимедийна презентация към уроците и работата с електронна дъска спомогнаха за поддър-
жане на интереса към чуждия език. При изготвяне на презентацията се съобразихме с обема от инфор-
мация, която да бъде поднесена на подрастващите, спрямо техните възрастови особености. От изключи-
телна важност беше подборът на изображения в тях. Мултимедийните презентации доведоха до разви-
тие на естетическия вкус на 5 - 7 годишните, като също толкова важно беше картинките да представят яс-
но думата, която се изучава, така че децата да нямат колебания какво точно е изобразено. Лексиката бе-
ше повтаряна в различен контекст, за да могат децата да изработят асоциативни връзки за успешна упо-
требата на дадената дума. (Вж. фигура 7)

Говорещите флашкарти, също бяха включени в мултимедийните презентации. Чрез тях допълнител-
но се улесняваше изучаването на чуждият език. Те бяха структурирани във вид на игра. Използването на 
говорещите флашкарти бе фокусирано върху запаметяването. 

Чрез разнообразни интерактивни игри, мултимедийно презентиране, езикови упражнения, настолни 
игри и флашкарти, системно и методично обогатихме активния речник на децата. Благодарение на инте-
ресното и разнообразно представяне на учебния материал за нови знания - детски песни, стихотворения, 
приказки – анимирани или рисувани, децата неусетно увлечени в игра и забавление, натрупаха знания и 
умения за речево общуване на английски език. Всичко това бе поднесено по интересен интерактивен на-
чин, където детето не е само наблюдател, а активен участник. 

  

Фигура 7. Използване на интерактивни игри и говорещи флашкарти
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Интерактивните обучаващи продукти оказаха голяма помощ. В резултат на работата с тях, повечето 
деца, които нямаха умения да държат правилно молив, вече използваха успешно интерактивната писал-
ка и сами си избираха цвят от палитрата или дебелина на линията, с които работеха по поставените зада-
чи. Всичко това допринесе за придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и са-
мостоятелна детска дейност, предпоставка за успешно преминаване към следващата задължителна под-
готвителна група или клас за училище.

Бяха включени игри, при които децата експериментираха на интерактивна дъска с нови за тях дейнос-
ти и отбелязаха напредък, който не би могъл да бъде осъществен при обучение, базирано само на тради-
ционните методи. Според нас използването на разнообразни нагледни опори подпомага развитието на 
детската сензитивност и обогатява речника. 

По време на обучението при първокласниците се наблегна на запознаването със специфичните ези-
кови правила чрез естествена комуникация. Звуковете се изучаваха през цялата учебна година последо-
вателно, за да подготвят учениците за четене във втори клас. Дейностите, които извършвахме по време 
на учебния час активираха всички сфери на чуждоезиковото обучение – говорене, слушане и писане. Уче-
ниците имаха възможност да слушат урока и правилното произношение от диск, а също така и да разказ-
ват по картинки. Те многократно повтаряха думите и отделни звукове в тях, докато правеха упражнения 
за добавяне на букви от азбуката в дадени думи.

Обучението по английски език в първи клас има за цел да развие осъзнаването на фонемния състав 
на езика. Това е разбирането, че говоримият език се състои от последователност от звукове. Развитието 
на фонемното осъзнаване помага на децата да положат основите на уменията за четене. Чрез възприема-
нето на идеята за звуковете децата започват да разбират връзката между звуковете на говоримия език и 
буквите на писмената реч. Веднъж разбрали отношенията между произнесените и написаните думи те 
започват да четат без затруднения. 

Интонацията е от важно значение. Когато се общува с децата или когато им се чете текст е важно с 
каква интонация на гласа ще се изразяваме. За по-добра концентрация на учениците помага фоновата 
музика в началото на часа. В обучението в първи клас бяха използвани английски песни за азбуката, за 
цифрите, за сезоните, за времето, за дните от седмицата. Чрез тях усвояването на думи и изрази бе по-
лесно и достъпно за децата.

  

Обстановката в класната стая бе от важно значение за развиването на естетически вкус у подраства-
щите. За това помогнаха красивите табла. Доказано е, че учебният материал се усвоява до 60 процента 
по-добре, когато има добра нагледност. (Вж. фигура 8) 

Фигура 8. Работа с табла
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В резултат на комбинацията от традиционни и иновативни методи на обучение в края на учебната го-
дина децата от мултиетническата езикова общност от подготвителните групи показаха идентични резул-
тати с тези на децата от смесената група, за които българският е майчин език. 

Изграждането на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образо-
вание на всички деца е в основата на нашите педагогически цели. Това включва създаване на условия и 
възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности 
на децата.

Нашата практика беше ориентирана към създаване на условия за равен старт на всички деца.
Училището и семейството имат една обща цел – възпитаване на детската личност, затова и партньор-

ството със семейството е основен приоритет. Важно е родителите регулярно да получават информация 
за постиженията на своите деца. 

В заключение бихме искали да споделим, че обезпечаването с мултимедийни устройства, портатив-
ни интерактивни дъски и персонални лаптопи осигурява възможност за безпроблемно осъществяване в 
практиката на предвидените иновативни методи на преподаване. Това, в нашия случай, доведе до пови-
шена мотивация на децата и от двете етнически групи за участие в образователния процес и личностна 
творческа изява, провокира ги за нови търсения и обогати познанията им по английски език. 

Този вид дейности осигуриха редица предимства в сравнение с използване единствено на стандарт-
ните подходи за работа и обучение. Учебната среда, в която попаднаха децата, разви тяхната ерудиция 
и уменията им. 

Установихме, че трайното запомняне е свързано с включването на цялостната личност на детето (слух, 
зрение, емоции, действия и т.н.), което го превръща в активен участник в процеса на обучение. Чрез съ-
четаване на действия и говор, разпознаване и назоваване на видяното се получава по-голяма ангажира-
ност на групата. Децата станаха по-уверени в собствените си възможности и придобиха желание за изява.

Всичко ново и непознато за децата е интересно за тях и усвояването на чуждия език, в този контекст, 
се получава спонтанно, без подрастващите да си го поставят за цел. Това важи в еднаква степен и за обу-
чаемите от български, и за тези от ромски произход. 

За улеснение на нашата работа всички колеги поддържаме в служебните лаптопи ресурсна електрон-
на банка, в която са включени различни учебни материали - разпределения, разработени ситуации и уро-
ци, презентации, песни . Те помагат за по-успешната реализация на учебния процес и създават комфорт 
при подготовката и реализирането на педагогическата ситуация.
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