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CUisenaire rods В Моята класна стая
елена атанаова Kарпатова
Първо оУ „св . св . кирил и Методий“, гоце делчев

CUisenaire rods in MY ClassrooM
elena atanasova Krakatoa
first Primary school „st . Cyril and st . Methodius“, Gotse delchev

abstract: the report presents a teaching methodology for primary school how to use Cuisenaire rods to 
teach english. First Primary school „st. Cyril and st. Methodius” successfully works under the european program 
„erasmus”. in 2017, i participated in the training course at the executive training institute in Malta by the eras-
mus program on the topic „language learning, entertainment and games – a methodology for primary school.” 
this report introduces some ideas and techniques of teaching english with Cuisenaire rods, after my educa-
tion. they are small wooden cubes of different lengths and colors. they are used as a resource in the classroom 
to visually present different areas of the language. Cuisenaire rods are an important tool for promoting hands-
on learning. Provokes in children energy, vitality during the lesson. Creates a feeling of joy. Most importantly, it 
makes them feel confident in their knowledge and ability to use the language. this practical teaching method al-
so provoke the teacher’s imagination to put children close to reality situations, turning the lesson into a game.
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Въведение
първо основно училище „Св. св. кирил и методий“ активно работи по европейската програма „ера-

зъм+“ и чрез проектните дейности реализира иновативни методи за преподаване на английски език. 
през 2017 година участвах в обучителен курс по програма еразъм + кд1 в Република малта, executive 
training institute на тема „language learning, entertainment and games – a methodology for primary school“. 
представена ни беше работа с Cuisenaire rods, като важен инструмент за насърчаване на практическото 
обучение по английски език. Вече трета година ги използвам в работата си и съм много удовлетворена от 
постигнатите резултати.

Фигура 1. Cuisenaire Rods

Какво представляват Cuisenaire Rods?
те са малки дървени пръчици с различна дължина и цвят. използват се като ресурс в класната стая за 

визуално представяне на различни области на езика. Cuisenaire rods са важен инструмент за насърчава-
не на практическото обучение. провокира у децата енергия, жизненост по време на урока. Създава усе-
щане за радост. най-важното е, че ги кара да се чувстват уверени в знанията и способността си да използ-
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ват езика. този практически метод на преподаване също провокира въображението на учителя да поста-
ви децата в близки до реалността ситуации, превръщайки урока в игра.

Cuisenaire rods станаха доста популярни за учителите по английски през последните години. те са из-
мислени от белгийския начален учител Жорж кузенер (1891–1976). пръчиците са компактни, преносими 
и са един универсален помощен инструмент в класната стая.

Как можем да ги използваме?
има много начини за използване на Cuisenaire rods в класната стая и съм сигурна, че всички учители, 

които ги използват, също развиват свои собствени методи. тук ще разкажа за някои начини, които съм из-
пробвала и тествала в моите уроци.

Цветове – представям на учениците цветовете с пръчиците, след което им казвам да вземат съответ-
ния цвят и да го покажат или поставят на някое място в класната стая.

Предлози за място – могат да се строят различни сгради, кули със съответни инструкции от учителя 
или ученик.

пръчиците могат да придобият символична стойност и така да бъдат използвани в разказването на 
история. представям ви упражнение за предлозите за място и цветове в урок на тема „пролет“. Всички 
ученици имат пред себе си комплект с пръчици. учителят говори, а децата изпълняват инструкциите му: 

Take the big green rod. It is our Spring tree. Put it on the table in front of you, standing up. There are a lot of 
flowers around our tree. 

Take the pink flower and put it next to the tree on the right staying lying down.
Take the small red flower and put it next to the tree on the left staying lying down.
Take the small green flower and put it in front of the tree staying lying down.
Take the yellow flower and put it behind the tree staying lying down.
Take the small white butterfly and put it on the top of the tree.
Числа – номерирам с цифра от 1-5 пръчици с различен цвят. 
например: 1 is red, 2 is blue, 3 is pink. 4 is orange, 5 is green.
“Making numbers” – учителят казва число, а учениците подреждат пръчиците на това число пред себе 

си. ако учителят каже 21, учениците подреждат пред себе синя и червена пръчица, ако каже 11, ученици-
те подреждат две червени пръчици и т.н.

Ролева игра – за работа по групи, учениците могат да поръчват храна в ресторант или да купуват про-
дукти от магазин.

Разказване на история – пръчиците могат да придобият символична стойност и така да бъдат използ-
вани в разказването на история. пръчките могат да се използват за визуално представяне на хора и места 
в историите. Събитията могат да бъдат представени и чрез преместване на пръчиците, докато разказва-
ме истории. можем да започнем история и да помолим учениците да я довършат или предположат как-
во ще се случи.

Фигура 2. Открит урок по английски език с използване на Cuisenaire Rods
примерна история: There was once a beautiful princess (pick up a pink rod and stand it up) who lived all 

alone in a magic castle (lay down four small green rods in a square to enclose the pink rod). An evil witch (take a 
black rod and stand it up some distance away) cast a spell on the princess and she could not leave the castle (pick 
up the pink rod and show it unable to move beyond the green walls). The princess had only one friend: her dog 
(put a white square rod next to the pink one). One day a handsome prince came riding by the castle on his horse 
(stand a dark green rod on top of a brown rod which is lying down and place them near the castle). As the prince 
rode near the castle the princess’s dog jumped out of the window and ran up to the prince (pick up the white rod 
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and place near the dark green and brown ones). The teacher can finish the story alone or with the help of the stu-
dents. After telling the story, invite students to retell the story using rods or to tell their own.

диктовка на думи – кодираме всяка пръчица със съответна буква, след което съобщаваме дума, а де-
цата я подреждат с пръчици.

Заключение
когато за първи път използвах Cuisenaire rods се вдъхнових от дисциплината и съсредоточеността на 

учениците в урока. бях очарована от атмосферата на ангажираност и съсредоточено внимание, от спо-
койствието, контролиращото ми присъствие и концентрацията от страна на учениците. открих, че учени-
ците са склонни да не виждат заниманията с пръчиците като „работа“ и към тях подхождат с ентусиазъм 
и положително отношение. те предоставят възможност на учениците да бъдат фокусирани едновремен-
но върху една и съща задача, както и да се забавляват. В много дейности има достатъчно място за раз-
гръщане на въображението им и те имат възможност да изразяват собствената си идентичност, използ-
вайки своето остроумие, познаване на английски език или въображение. Забелязах по-силно желание 
за работа в часовете, където използвам Cuisenaire rods. учениците са по-добре мотивирани да слушат и 
да участват активно в урока. Съсредоточени са върху говоренето и слушането, за да изпълняват задачите 
правилно. Cuisenaire rods предоставят възможност както за групова, така и за индивидуална работа без 
книги, химикалки и хартия. това на децата им харесва много. препоръчвам ги да се използват за промя-
на на темпото в урока, за отпускане и забавление в даден момент с цел разнообразие и „отпускане на па-
рата“. изключително са подходящи за часовете свързани със занимания по интереси. В повечето случаи 
аз ги използвам в края на урока. Cuisenaire rods са малки, лесни за съхранение, лесни за работа и могат 
да се използват по много начини за подпомагане на езиковото обучение и преподаване. те са нечупли-
ви, с различна дължина и цвят и по този начин лесно се разграничават. дават и възможност на учителя 
за бързи импровизации, за представяне на собствени идеи и имат потенциал за спонтанно преподава-
не без предварителна подготовка. тъй като обучението по английски език в начален курс има занимате-
лен характер, работата с Cuisenaire rods стимулира любознателността на децата, тренира на паметта им, 
развива умения за концентрация в работата и разбира се ученето с тях е едно вълнуващо приключение.


