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Abstract: The ar  cle overviews the use of modern interac  ve technologies in learning of lexis and whole 
grammar structures in English language in the preschool groups of kindergardens and schools. It presents the 
nessesary of induc  on the new technologies like: interac  ve whiteboard, mul  media presenta  ons, tablets, ed-
uca  onal computer games and robot toys. Namely by their usage, it is easy for the visual-fi gura  ve presenta  on 
of the studied material and that is the way it becomes easier and more interes  ng for the children. The innova-
 on here is that this type of teaching is out of the range of the methods that have been used up to now. Studing 

is realized in all learning styles: visual, auditory and kinesthe  c . That all is connected with the age characteris-
 cs and sa  sfi es the up-to date needs of the children. In this ar  cle it will be presented an interac  ve lesson for 

the fourth group in kindergarden оn a par  cular theme from the contents of the textbook “Play and Talk With 
Echo”, “Izkustva” Publisher.
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Въведение
Развиващото се с динамични темпове общество в днешно време налага необходимостта от инова-

ционни промени в областта на образованието. Потребностите на децата в днешно време са по-различ-
ни. Те използват интернет и мобилни технологии все по-често и по-рано. Чрез интегрирането на инфор-
мационни технологии в учебно-възпитателния процес се привлича вниманието им и се задоволява ес-
тествената им необходимост от игра. Тяхното използване провокира децата да наблюдават целенасоче-
но и са силен и мотивиращ фактор за изпълнение на поставените задачи. Те спомагат за бързо и неосъз-
нато запаметяване на новите думи и на цели граматични конструкции.

Най-често използвани технологии в ситуациите по английски език са:
  Интегриране на предварително разработени мултимедийни презентации на Power Point, които да 
онагледяват дадената лексика. Те се проектират на бяла дъска, върху която децата изпълняват по-
ставените задачи или директно на стена за по-голяма видимост от децата. (Фиг.1) В презентации-
те могат да се вкарат анимация, озвучени картинки, образователни клипчета, текст с упражнения, 
хипервръзки и др.

  
Фигура 1. Проектиране на презентация върху бяла дъска и върху стена
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  При използването на интерактивна дъска (Фиг.2), децата с интерес местят, групират, свързват, оцве-
тяват, използвайки инструментите й. Учителят има свободата да направи свой урок с желаната ле-
ксика и упражнения, като може да включи анимация, звук, текст, хипервръзки и др. или да използ-
ва разработен софтуер към програмната система „Play and Talk With Echo“, съобразен с възрастови-
те особености на децата. Могат да бъдат озвучени и самите думи, конструкции или цели текстове 
към дадена тема. 

Фи гура 2. Ситуация на интерактивна дъска
  Използване на таблети – учителят получава бърза обратна връзка и вижда как всяко отделно де-
те се е справило с поставена конкретна задача. Така той преценя до каква степен е усвоен изучава-
ния материал, къде трябва да наблегне или повтори обясненията си. Ако е необходимо, работи ин-
дивидуално с детето, което не се е справило. Подчертава се личният прогрес и се стимулира инду-
видуалната самоувереност и самооценка, което пък води до постигане на по-висока ефективност в 
учебно-възпитателния процес.

  Използване на програмируема играчка-пчела „Bee-Bot“ – децата играят, учат и се забавляват чрез 
нея. Те упражняват лексикални теми, подобряват своите умения за посоките и програмират поре-
дица от движения. Може да се използва с приложените към нея подложки или да се направят та-
кива от картон с конкретни думи и/или букви, които учителят иска да се упражнят. Децата трябва 
да „програмират“ пчелата така, че тя да достигне желаното място.

  Интегриране на образователни компютърни игри или приложения за мобилни телефони – те дават 
възможност за самостоятелна изява, за самооценка на знанията и за самообучение. В интернет мо-
гат да бъдат открити множество такива игри, които са интересни и увлекателни за децата. Те при-
вличат вниманието на съвременното дете и чрез тях то неусетно запомня както конкретна лексика, 
така и цели граматични конструкции. 

Изложение:
Настоящият доклад представя добра практика на използване на нови технологии при изучаването на 

английски език от деца в предучилищна възраст – III група (5-6 годишни) и IV група (6-7 годишни) от дет-
ските градини и предучилищните групи (6-7 годишни) към училищата. През 2015г. в Община Бургас бе 
приета програма за безплатно ранно чуждоезиково обучение за всички деца на територията на града. 
Учебната програма, по която работят децата е „Play and Talk With Echo“ на издателство „Изкуства“. Обуче-
нието се осъществява два пъти седмично по един учебен час от 30 минути. През това време се говори са-
мо на английски език, като изучаваната лексика се онагледява с реални предмети и картинки и/или чрез 
използване на съвременни интерактивни техологии. Иновативната система “Play and Talk with Echo” за 
подготвителна група предоставя на децата възможност за придобиване на умения за общуване на чужд 
език, също така за поемане на обемна информация, а именно чрез: 

  Възприемане през асоциации 
  Периферно възприемане на информация
  Слушане и общуване
  Песни и движения
  Редуване на дейностите
  Уважение към личността на детето
  Предоставяне на свобода на учителя при прилагане на собствената му педагогическа преценка
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В центъра на тази система стои детето и уникалният му свят на любознателност и емоционалност [1].
Настоящият доклад представя мултимедиен урок по английски език по избрана тема за IV група в дет-

ската градина по програмната система “Play and Talk With Echo” на издателство „Изкуства“. 
Тема: „Food”
Група: четвърта (6-7 годишни)
Вид на ситуацията: за нови знания и за систематизиране на знанията
Цели на ситуацията:
1. образователни:
• заучаване на нова лексика за хранителни продукти;
• затвърдяване на думи от предходни теми - домашни животни, цветове, плодове и зеленчуци;
2. възпитателни:
• изясняване значението на понятието хранителна пирамида; 
• разграничаване на вредни и полезни храни.
Използвани методи: дискусия, подвижна игра, мултимедийна презентация, ролева игра, самостоя-

телна работа с книга на детето
Подготовка за урока: 
• набавяне на необходимите нагледни материали за думите от урока – играчки и/или изрезки от 

списания на хранителни продукти; количка за пазаруване с направени продукти от хартия; малки 
играчки домашни животни; вълна.

•  изработване на хранителната пирамида от картон, цветна хартия и изрезки от списания;
• изготвяне на мултимедийна презентация на Power Point
Ход на урока:
Часът започва с Calendar Time – определят се време, сезон, месец, ден от седмицата, дата. 
T: Good afternoon children! How are you today?
Ch: Fine, thank you! (expected answer)
T: What is the weather like today? Is it sunny or cloudy? Which season is it? And which day was yesterday? 

Which day it will be tomorrow? Децата отговарят на въпросите, свързани с календара.
Събуждане на интереса:
Събуждането на интереса се осъществява с помощта на Ехо – това е главният герой, който се управля-

ва и говори чрез нас и е „невидим“. Той показва на децата какво е напазарувал днес от магазина, като ва-
ди едно по едно от количката за пазаруване: картон от яйца, кутии от кисело и прясно мляко, направени 
от хартия сирене, кашкавал, месо, риба (може да са и играчки или изрезки от списания). (Фигура 3). Де-
цата повтарят думите. 

Т: Oh, Echo, you are here! What have you brought us today?
Echo: I was at the supermarket in the morning and I bought some cheese, milk, yoghurt, meat, fish, eggs, 

etc. 

Фигура 3. Нагледен материал
Поставяне на темата: Учителят съобщава темата на ситуацията – „Food”.
T: Тоday we’ll learn about the food. 
Дейност 1: Използва се методът дискусия, за да се представят новите думи.
Децата трябва да кажат кое домашно животно каква храна ни дава, като гледат екрана от презента-

цията. Започваме с животните, даващи яйца. (Фигура 4)
Т: Children, do you know which animals give to people eggs? 
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Ch: The duck, the hen, the ostrich and the goose. (expected answer) Учителят слага играчките животни 
до картонa с яйца.

.  
Фигура 4. Запознаване с животни, даващи яйца и мляко

Децата трябва да кажат кои животни дават мляко и какво правим от него.(Фиг.4)
T: Ok, and which animals give us milk? 
Ch: The cow, the goat and the sheep. (expected answer) Учителят слага играчките животни до кутията от 

мляко.
Т: Brilliant! What do we make from the milk?
Echo: I know! I know! People make yoghurt, cheese, yellow cheese and butter from the milk.
Учителят вдига един по един продуктите и децата повтарят думите.
Децата казват кои животни дават месо и кое животно ни дава вълна. 
T: Do you know which animals give to people meat? Децата отговарят, като същевременно гледат от пре-

зентацията хранителните продукти и животните на картинки, и повтарят думите на английски език. 
Т: Оk, but the sheep give us milk, meat and something more? 
Echo: The sheep give us wool! And from the wool we can make clothes.
Учителят показва на децата вълната и докосва дрехите си. Дава я да я пипнат, докато повтарят дума-

та wool. 
Дейност 2: Обобщаване на новата лексика чрез включването й в упражнения на мултимедийната пре-

зентация и в кратко римувано стихче.
Задача 1:
Следват слайдове с въпроси, свързани с новите думи. Учителят прочита въпроса и дадените вариан-

ти на отговори. С всеки следващ слайд се проверяват правилните отговори. По този начин се затвърдяват 
научените думи. На фигура 5 са показани екраните от презентацията, където децата трябва да заградят 
млечните продукти, както и продуктите, които ни дава овцата.

Т: Ок, now let’s see what have you learned. Look at the whiteboard and answer my questions. 

 
Фигура 5. Слайдове с верните отговори 

Задача 2:
Ситуацията продължава с кратко римувано стихче “Recipe For a Cake” - децата го повтарят след учи-

теля, като посочват картинките от презентацията и правят описателни движения на думите от него. (Фи-
гура 6)

Т: You know so much about the food. Let’s make a delicious cake together! I’ll tell you the recipe. 
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Фигура 6. Стихче за затвърдяване на новата лексика
Дейност 3: Припомняне на стара лексика 
Припомнят се вече учените думи за плодовете, зеленчуците и цветовете чрез включването им в раз-

лични упражнения – заграждане на отделните групи; назоваване на определен цвят плодове и зеленчу-
ци; определяне на техния ред в логическа последователност; изпълнение на песен.

Echo: But teacher, the cake is junk food. We should eat more healthy food like fruit and vegetables!
T: Ok Echo! Children, do you know which are the fruit and which are the vegetables?
Ch: Yes! (expected answer)
Т: Which of these are fruit? Circle only the fruit.
Излиза дете, което да загради само картинките на плодовете от презентацията. Същото се повтаря и 

за зеленчуците. (Фигура 7) Проверяват се верните отговори със следващите слайдове.
Еcho: Children, will you tell me which of the fruit are green? And which are red?
Децата дават отговори, като си помагат с картинките от презентацията.

 

Фигура 7. Ограждане на плодове и зеленчуци
Еcho: Ok, and will you tell me which of the vegetables are round? Учителят помага, като прави кръг във 

въздуха с пръст, за да покаже думата „кръгъл“. Ако се затруднят, учителят или Ехо помагат, като посочват 
кръглите зеленчуци на дъската или ги показват на играчки (ако разполагаме с такива). Те не дават отгово-
рите наготово, а питат например: Is the tomato round? Is the cabbage round?, etc.

 
Фигура 8. Работа с редици

Ch: Yes, it is!
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T: Awesome! Here you have to tell me which vegetable will be the next one at the end of the row. Repeat 
after me. Децата повтарят заедно думите от всеки ред и определят последната липсваща картинка в реда 
от последователност. Същото упражнение се прави и на следващия слайд с плодовете. (Фигура 8)

Т: Great job! Now let’s sing one of our favourite songs: “The Fruit Song”. Заедно пеят. 
Т: The fruit and the vegetables are healthy food. Do you know any other healthy food?
Ch: Yes - meat, milk, butter, yoghurt, cheese, yellow cheese. (expected answers)
Echo: I can add fish, rice, corn and bread. Учителят ги показва на играчки (ако разполага с такива) и/или 

на презентацията. (Фигура 9) Децата повтарят думите заедно. 

Фигура 9. Екран с хранителни продукти
Дейност 4: Систематизиране на знанията
Задача 1: 
Включване на новите думи в упражнение – ограждане на полезните храни на бялата дъска. Посоч-

ва се дете, което да ги огради и след това всички заедно повтарят верните отговори, като ги сверяват със 
следващия слайд. (Фигура 10)

Т: Look at the whiteboard. Here we have pictures of healthy and junk food. You must circle only the healthy 
food!

Фигура 10. Екран на задача 1 
Задача 2:
Творческа дейност – залепяне на храните на подходящите места в хранителната пирамида. Предва-

рително приготвени изрезки на храни от списания се подреждат и залепят на подходящите места в хра-
нителната пирамида. Децата могат да си помагат като гледат примерна такава от слайда на бялата дъс-
ка. (Фигура 11)

Т: Well done! Now, we’ll build our food pyramid. We’ll have to stick the pictures of the food on the correct 
places. The healthy food that we should eat every day you’ll stick on the first floor that has green colour. The 
food that we should eat seldom are on the second yellow floor. The food that we shouldn’t eat or we can eat 
rarely are on the third floor that has red colour. You can remember their places from the colours of the traffic 
lights – green is allowed, yellow – be careful, red is forbidden.
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Фигура 11. Хранителната пирамида
Задача 3:
Подвижна игра – „Великани и джуджета“ – когато учителят каже полезна храна – децата клякат, а ко-

гато е вредна – стоят прави. Използват се всички споменати думи в урока, свързани с темата – и нови, и 
стари. Чрез играта, децата неусетно запаметяват думите на английски език, т.к. са концентрирани и вни-
мават да не „изгорят“. Припомнят си и затвърдяват старата лексика.

Т: Great job! Now let’s play the game “Giants and Dwarfs”. When I say healthy food you’ll be dwarfs and 
when I say junk food you will be giants. 

Задача 4:
Самостоятелна работа в книгата на детето [2] на страница 20 – децата трябва да подредят хранител-

ните продукти по етажите на пирамидата. (Фиг.12)

Фигура 12. Упражнение за самостоятелна работа 
Дейност 5:
Обобщение на наученото чрез ролева игра – децата слагат хранителни продукти в количката за паза-

руване.
Еcho: I will have to go now, because I need to buy some new clothes from the shop. But I’ll leave you my 

trolley, so that you can go shopping. And be careful with the junk food!
T: Goodbye Echo! Children, what do you want to put in our trolley? 
Децата отговарят, като съответно слагат храната (играчка или изрезка от списание), която са посочи-

ли в количката за пазаруване. Дава се възможност на повече деца да отговарят.
Отворен финал:
Учителят дава поощрителна оценка и споменава темата на следващата ситуация, която децата да оч-

акват с нетърпение.
Т: You were brilliant today! Now you know so much about the food that we eat! I’ll take the wool and I’ll go 

to make some clothes for our next lesson when we’ll learn about the clothes that we wear in winter. Goodbye!
Ch: Goodbye, teacher! (expected answer)
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Изводи:
Чрез използването на новите технологии в урока децата възприемат и обобщават съдържанието на 

темата чрез включване на по-голяма част от сетивата си - най-вече зрителното възприятие. Лексиката се 
предоставя по разнообразен начин – визуализация чрез нагледен материал и картинки от мултимедий-
на презентация, ролева игра, подвижна игра, песен, кратко римувано стихче, чрез различни типове зада-
чи и упражнения. Докато децата са съсредоточени и взимат участие в играта „Великани и джуджета“, те 
се стараят да запомнят новите думи, за да победят. Увлекателното и непринудено въвличане на новата 
лексика и граматика повишава равнището на мотивация за учене, което пък влияе и върху личната удо-
влетвореност и самоувереност. По-добре се запомня това, което е емоционално натоварено и преживя-
но и затова се използва ролевата игра. Учителят преминава и обвързва лексиката от една тема, с тази от 
друга и се осъществяват по-резултатни междупредметни връзки. Стимулира се развитието на общи ког-
нитивни способности. 

Заключение:
Големият интерес на децата към новите технологии повишава както тяхната концентрация и внима-

ние към представената тема, така и емоционалната им нагласа към учебния процес. Това спомага за не-
усетно и непринудено постигане на дидактическите цели и до развиване на детското въображение. Съз-
дава се неразривна цялост на изучаваната материя и се осигуряват трайни знания и умения у децата, т.е. 
повишава се ефективността на учебния процес. Динамиката на развитие на технологиите и обществени-
те процеси и повишените изисквания към всеки индивид, налагат една нова учебна среда, която да бъде 
адаптирана към класическата образователна система и която трябва да отговори на ускореното развитие 
и нуждите на съвременните поколения. Именно това поражда въпросът и за използването на нови мето-
ди на обучение на съвременния учител. За да отговори на изискванията на децата той трябва да се само-
обучава и да надгражда и систематизира уменията и знанията си, да ги мотивира да го чуят, за да получат 
неговите знания и опит. Иновативните технологии допълват, усилват и обогатяват функциите на учителя, 
но не могат да изместят ролята му на организатор и ръководител на обучителния процес.
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