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Abstract: In this modern world, there are series of new technologies that children are increasingly a  ract-
ed to. That’s why the need for innova  on in educa  on process is very important. Unfortunately, not all educa-
 onal ins  tu  ons off er the necessary equipment, and therefore innova  on in the teaching methodology is nec-

essary in order to a  ract and retain the interest of the new genera  on. The report details “Izkustva” publisher’s 
innova  ve system „Play and Talk with Echo“ for Burgas. The system off ers ideas for be  er teacher-child commu-
nica  on, how to create more conducive atmosphere in English classes in kindergartens. The report refl ects the 
teaching methodology, describes how children can adapt and shows how well they perceive it. It includes a les-
son on a defi nite topic combined with some photos. 
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В съвременния бързоразвиващ се свят съществуват редица модерни технологии, към които децата 
все повече изпитват влечение, и за които се търсят форми и методи за интегрирането им в образовател-
но-възпитателния процес. Съвременният свят на технологии и модернизация обаче, налага изучаването 
на чужди езици и така луксът се превръща в необходимост. Това е естествен процес, в резултат на който 
човек е принуден да следва тенденциите на времето. Именно тези тенденции изискват владеене, най-
вече на английски език.

Доказаната вродена способност за изучаване на езици /Ноам Чомски/ прави предучилищната въз-
раст особено благодатна за обогатяване и развиване на езиковия потенциал на децата. През 2015 г. за 
първи път в детските градини община Бургас въвежда масово ранно чуждоезиково обучение. Проектът 
се реализира чрез иновативната система “Play and Talk with Echo” по програмата на издателство „Изку-
ства“. Тази програма надскача рамките на учебния процес, като предлага идеи за по-добра комуникация 
между учител-дете, за създаване на една по-благоприятна атмосфера в часовете по английски език в дет-
ските градини. 

Настоящата статия предлага преглед на методиката на преподаване, начините за адаптация на де-
цата и знанията, които те усвояват. Представена е методическа разработка на урок по конкретна тема от 
програмата, подкрепен със снимков материал.

Иновативната система „Play and Talk with Echo“ за подготвителна група предоставя на децата възмож-
ност за придобиване на умения за общуване на чужд език, също така за поемане на обемна информа-
ция, 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 [1].
В центъра на тази система стои детето и уникалният му свят на любознателност и емоционалност. То-

ва му позволява да бъде водеща фигура във възпитателно-образователния процес. Учебният материал се 
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поднася изключително и само на английски език, но по лек и достъпен за децата начин на учене чрез за-
бавление и игри. Децата се нуждаят от постоянна смяна на вида учебна дейност, на вълнуващи и стиму-
лиращи тяхната любознателност занимания и тук идват на помощ игрите. Целта е да се натрупа езиков и 
комуникативен опит под формата на песни и ролеви игри. Заложена е идеологията „easy and simple”. Ва-
жно е децата да преодолеят страха от разговори на чуждия език, независимо от това, че в началото ще 
допускат грешки. Учителят използва ненасилствени методи на общуване. Коригира деликатно, без нази-
дателен тон, повтаря правилно думата и избягва директната корекция на допусната грешка от страна на 
децата. “Play and Talk with Echo” предлага творчески, естетически и иновативни идеи в помощ на учителя:

  Вълшебен персонаж – Echo – главен герой
  Calendar Time (фиг. 1)
  Уникален дизайн на работните листи на децата [2]
  Магическа чанта
  Шапка
  Интонация
  Фонова музика
  Атмосфера /дизайн на работната среда/ [1]

Фигура 1. Calendar Time
За по-добра нагледност в уроците задължително присъстват и постери по определени теми. Възпри-

емането на лексиката се подсилва и чрез дискове с диалози и авторски песни на английски език. За сти-
мулиране интереса на децата и подпомагане цялостния процес на усвояване на езика, учителят разчита 
и на няколко основни „помощници“. 

Главен герой, посредством който учителят общува с децата, е Ехо-то. Той освобождава учителя от ро-
лята му на оценител и задоволява детската потребност от среща с новото и непознатото. През цялото вре-
ме учителят общува с него като прави движения с ръка /събрани палец и пръсти на ръката/. 

В началото на всяка педагогическа ситуация се провежда рутина, наречена Calendar Time. Учителят 
запознава децата с предстоящото в урока и с помощта на табло, заедно обсъждат: 

  кой ден от седмицата е
  какъв месец е
  коя дата от месеца е
  какво е метеорологичното време в текущия ден
  отработват се времеви концепции „вчера, днес, утре“.
Всички отговори се отбелязват на специалното табло. Тази дейност обогатява речниковия запас на де-

цата и им осигурява прекрасна възможност да общува с думи и изрази, използвани в ежедневната реч. 
С помощта на шапката като артистичен аксесоар, учителят излиза от назидателна позиция, въплъща-

ва се в определена роля, в зависимост от целите на урока и отнася децата в мечтания приказен свят. 
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Чрез магическата чанта се внася елемента на изненадата. В нея учителят поставя нагледни материа-
ли за необходимата ситуация с цел всеки път да предизвика любопитството и интереса на децата. Те оби-
чат изненадата и с нетърпение я очакват във всеки следващ урок. 

Децата имат различно ниво на възприемане на интонацията, затова от особено значение е учителят 
да сменя трите тона на общуване – висок, умерен, нисък. Така той достига до всички деца. Тишината, спо-
койствието и балансът дават възможност на децата да се концентрират. Това се постига чрез фонова му-
зика, като е препоръчително тя да е класическа. Например Моцарт, чиято музика възпитава в естетика и 
е създадена в ритъм, който е еднакъв с ритъма на сърцето. 

В “Play and Talk with Echo” се залага на въздействието на заобикалящата среда. Изключително важен 
компонент на средата, заимстван от сугестията, е приятната атмосфера, която намаля стреса у децата и 
ги предразполага. Стаята се украсява с материали за визуализация в топли и ярки тонове, а стените са де-
корирани с творбите на децата. 

Противно на старите начини на комуникация учител – дете, тук се прилага един по-добър речник от 
позитивни думи. Разчита се на толерантност, уважение и доброта. Заповедническият тон се заменя с пре-
поръки и съвети, които да помогнат на детето само да вземе правилното решение. Използват се поощри-
телни думи и изрази за мотивация, които стимулират работата на децата и ги правят по-уверени в собст-
вените си възможности. 

Учителят прилага и различни техники за преодоляване на естествената умора на децата, които включ-
ват редица упражнения за раздвижване и отпускане. Впоследствие те сами осъзнават ползата от тях и за-
почват да ги използват. 

Прилагаме разработена ситуация по тема от учебното съдържание на учебника по английски език 
“Play and Talk with Echo” за трета подготвителна група [2]:

Тема: Five Senses
Цел на урока: децата да научат кои са петте сетива и за какво служат – с очите виждаме, с ушите чува-

ме, с носа помирисваме, с езика вкусваме, с ръката докосваме. 
Предварителна подготовка: Шапка, вълшебна чанта, кукли за диалога, игри, песни; за всяко дете ле-

пило, ножица, цветни моливи, пастели. Учителят набавя нагледни материали – музикални инструменти – 
хармоника, свирка, ксилофон, барабан; купа с парченца различни плодове; лупа, бинокъл; парфюм, мал-
ки листчета хартия; „магическо гърне“, пълно с различни на допир предмети; лента/шал за завързване 
на очите.  

Ход на урока
Учител: Здравейте, деца! Как се чувствате днес?
Деца: Здравейте, госпожо! Добре, благодаря. 
Урокът започва с беседа по календара и времето навън. Учителят задава въпросите: какво е времето 

навън /слънчево, облачно, дъждовно и т.н./; кой ден от седмицата е днес, кой беше вчера и кой ще бъ-
де утре; определя се датата – ден и месец. Всичко това се отбелязва на специално табло за по-добра на-
гледност. 

Учителят съобщава темата на урока, след което я въвежда чрез диалог на английски език, представен 
чрез кукли/играчки – Дейзи и Патрик.

Дейзи: Патрик, искаш ли да играем на криеница?
Патрик: Страхотна идея! Нека аз първи да се скрия! 
Дейзи започва да брои до 10, докато Патрик се скрие.
Патрик: Готов съм!
Дейзи: Чувам те, но не те виждам. Къде си Патрик?
Дейзи започва да търси на различни места в стаята: Под масата – не си, зад бюрото – не си, на стола 

– не си, зад вратата – не си! 
Дейзи чува странен шум и вижда, че кошът се поклаща. 
Дейзи: Знам къде си, Патрик! Чувам те! Видях как кошът се поклати!
Дейзи докосва коша и го отваря. Патрик наднича оттам и децата се смеят.
След диалога се включва и Ехо-то, което предлага на децата игра за раздвижване, с която се прави 

преговор на частите на тялото: Деца, станете прави. Докоснете си носа, докоснете си ушите, докоснете си 
очите, плеснете с ръце, вдигнете ги горе, а сега долу. Можете ли да докоснете нослето с върха на вашето 
езиче? /децата опитват и се забавляват/. Учителят благодари на Ехо-то и подканва децата да се съберат 
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в кръг на килима за песничката „Петте сетива“, включваща новата лексика. Той показва движенията към 
песента, децата повтарят и играят.

Учител: Благодаря ви, деца, справихте се чудесно, както винаги. Хайде сега да седнете на столчетата 
около масите. 

Започва работа върху работните листи в учебника [2]. На стр. 23 децата трябва да свържат всеки сети-
вен орган с подходящата картинка. Упражнението се извършва заедно с учителя, който повтаря лексика-
та, докато децата приключат. Преподавателят минава по масите и поощрява децата. На следващата стра-
ница, децата с помощта на учителя трябва да определят какво е усещането при допир с дадените пред-
мети.

Идва ред на най-забавната част. Учителят приканва децата да поставят ръчичката си с разперени пръ-
сти на работния лист и да я очертаят. 

След като им благодари за чудесната работа, учителят им казва да затворят учебниците си и да се 
подготвят за игра. Децата са нетърпеливи да видят какво има днес в магическата чанта. Учителят изважда 
бинокъл и лупа и демонстрира как се гледа през тях. Децата също гледат през тях и назовават това, което 
виждат – „с моите очи аз виждам.....“. 

След това от магическата чанта се изваждат музикални инструменти – барабан, ксилофон, хармоника 
и свирка (фиг. 2). Децата изпробват инструментите и повтарят „с моите уши аз чувам.....“. 

Фигура 2. Музикални инструменти

Идва ред на обонянието. Учителят пръска с парфюм във въздуха, помирисва, след което впръсква 
върху малки листчета и ги раздава на децата, за да ги помиришат – „с моя нос аз подушвам.......“. За след-
ващата демонстрация учителят изважда „вълшебното гърне“ (фиг. 3), в което предварително е поставил 
предмети с различна повърхност – камък (студено), гребенче (бодливо), плюшена топка (меко), кристал 
(грапаво), топка смачкано тиксо (лепкаво). Учителят вади всеки предмет поотделно, назовава го и обяс-
нява какъв е на допир, след което го връща обратно в гърнето. Задачата на децата е да напипат със затво-
рени очи точно този предмет, който е зададен предварително – напр. „извади студения камък“. 

  

Фигура 3. „Вълшебното гърне“

Идва ред на десерта. От купа с парченца различни плодове, децата опитват и заедно с учителя опре-
делят вкуса им – киви – кисело, грейпфрут – горчиво, банан – сладко. 

В края на занятието учителят обобщава наученото от урока. На помощ се притичва Ехо-то: „-Прияте-
ли, помогнете ми! Ние докосваме с нашите...... (очакван отговор – ръце), ние виждаме с нашите....... (оч-
акван отговор – очи), ние чуваме с нашите ......... (очакван отговор – уши), ние вкусваме с нашия .......... (оч-
акван отговор – език), ние помирисваме с нашия........ (очакван отговор – нос). А сега да запеем песнич-
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ката „Петте сетива“ заедно. 
Учител: Деца, беше красив, вкусен, приятно ухаещ музикален ден. Свършихте добра работа! Следва-

щия път ще има творческа задача – всеки ще изработи свое ............, но нека бъде изненада! Довиждане 
и до нови срещи!

Изключително важен момент е мотивирането на децата да вземат участие в урока и вътрешната им 
нагласа, която да засили емоционалното им преживяване и рефлексия. И така, завладени от приятна 
емоция, децата съвсем неусетно се учат да общуват на английски език. И точно тук е мястото да споделим 
думите на великия Конфуций: „Чух, но забравих. Видях и запомних. Направих го и разбрах” [3]. 

Вече трета година ние ще продължаваме да прилагаме описаните методи в занятията по английски 
език в детските градини на град Бургас. Доказателство за тяхната ефективност са демонстрираните зна-
ния и постигнат успех на нашите малки възпитаници при участието им на празнични сцени, както и във 
викторина по английски език – първата по рода си в Бургас (фиг. 4). 

      

Фигура 4. Коледен концерт и викторина по английски език

Ние проведохме и редица открити уроци в присъствието на родители, които останаха възхитени от 
знанията на своите деца. Резултатите от направената сред родителите анкета, показаха изключително 
висок процент подкрепа от тяхна страна относно въведеното ранно чуждоезиково обучение и методите 
на преподаване, които прилагаме. Това допълнително ни стимулира да продължаваме да работим в та-
зи посока, да развиваме въображението си, да обогатяваме креативното си мислене и така пътят ни към 
децата става по-лек и достъпен. 

Детето тръгва на градина и ние сме тези, които трябва да открием заложбите му, да опознаем интере-
сите му и да направляваме развитието му. Иновациите са двигателят на позитивното изграждане на ли-
чността. Ето защо: „Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите де-
ца за утре” – Джон Дюи [4]. 

References:
1. Kaleva, B., Severinova, D., Doganova, Ts., Stoyanova, S., Aleksieva, S., Play and Talk with Echo, Programna 

Sistema po angliyski ezik za detsa ot preduchilishtna vazrast, Teacher’s Guide, Izdatelstvo Izkustva, Sofiya 
2016, str. 5-24, 42-44.

2. Kaleva, B., Severinova, D., Doganova, Ts., Stoyanova, S., Aleksieva, S., Play and Talk with Echo, Programna 
Sistema po angliyski ezik za detsa ot preduchilishtna vazrast, Kniga za deteto 5-6 godini podgotvitelna 
grupa, Izdatelstvo Izkustva, Sofiya 2016, str. 23-24.

3. Lyupke, F., Konfutsiy Dobriyat pat, Izdatelstvo Elpis, 1992.
4. Dewey, J., The School and Society, University of Chicago Press, 1899. 


