
Нетрадиционни методи за 
обучение по английски език. 
Практическо приложение на 
теорията за множествената 

интелигентност и теорията за 
активно учене. 



Тема:  

My beautiful country 

Вид на урока:  

Урок за нови знания 

Клас: 5 клас 

Научна основа на урока: 
     1.Теория за множествената интелигентност - 

Интелигентността е потенциал в дадена област, който 
трябва да бъде разкрит и развит. Различните видове 
интелигентност (лингвистична, логико-математическа, 
пространствена, музикална, телесно-кинестетична, 
личностна, натуралистична) са независими един от 

друг и равностойни.  



    Характеристика на класа: 
Класът се състои от 27 ученика(вкл.1 аутист).Проведен е тест за 
определяне на доминиращия тип интелигентност на учениците. 

3уч. 

6уч. 

9уч. 

1уч. 

2уч. 

2уч. 

3 уч. 

Разпространение на различните видове 
интелигентност в класа: 

Музикална 

Логико-математическа 

Телесно-кинестетична 

Лингвистична 

Личностна 

Пространствена 

Натуралистична 



2.Теория за активното учене. 
Процесът на активното учене се характеризира с: 
-Личностно ориентиран подход. 
-Интензивна комуникация. 
-Честа смяна на дейностите. 
-Засилена емоционалност на процеса. Акцентът пада върху чувствата, а не 
само върху рационалното осмисляне на материала. 
-Рефлексия,т.е самооценка,анализ и коментар на извършената работа. 
Конус на ученето на Дейл 

90% 

70% 
 

50% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

четене 

слушане 

наблюдение 

наблюдение и обяснение 

дискусия, въспроси, работа в 
група 

практически упражнения, 
проекти, задачи, есета 

активно учене 

пасивно учене 



Цели на урока:                   

  А.Обща цел: Използване на нетрадиционни методи за обучение с цел 
поощряване и развитие на индивидуалните качества и умения на всеки 
ученик, пропорционално развитие на всички видове интелигентност и 
стимулиране на инициативност, любознателност, задоволство и високо 
самочувствие от постигнатите резултати. 

Б. Конкретни цели: 
1. Затвърдяване и проверка на по-рано усвоените знания. (игра за 
разчупване на ледовете) 
2.Обогатяване активния речник на учениците и илюстриране на новите 
думи с презентация. 
3.Развитие комуникативните възможности на учениците.  
4.Усъвършенстване на уменията за слушане с разбиране на обща 
информация. 
5.Усъвършенстване на уменията за четене с разбиране на специфична 
информация и поправяне на грешна информация. 
6.Изграждане на умения за изказване на лично мнение, анализ и оценка.  
7.Запознаване на учениците с красотата на България, възпитаване на 
гордост и патриотизъм, осъществяване на междупредметна връзка с 
предмета География. 
8.Ученици учат ученици. 
  



Очаквани резултати: До края на часа, учениците да могат да 

изразяват ясно идеите и мненията си свързани с темата на урока, да 
използват правилно новоусвоените думи,като попълнят безпроблемно 
кръстословицата. 

Методи: 
1.Мозъчна атака(игра за разчупване на ледовете) 
2.Показване на видео материал(презентация) 
3.Куклено шоу 
4.Беседа 
5.Кръстословица 
6.Индивидуална работа за по-бързите 

Обратна връзка: 
1.Решаване на кръстословица за практическо приложение на 
наученото. 
2.Какво ви харесва в урока? Какво не ви харесва в урока? (учениците 
изказват лично мнение, анализират и оценяват урока) 



                              Ход на урока 

Игра за разчупване на ледовете. Мозъчна атака. (Catch the ball!)-Учителят 
хвърля малка топка и задава въпроси. Учениците трябва едновременно да 
уловят топката и да отговорят на въпроса. Ако изпуснат топката,излизат от 
играта.Ако не отговорят на въпроса, също излизат от играта. Играта е 
изключително добра за развитие на пространствената и телесно-
кинестетичната интелигентност. Може да се използва за проверка на 
знанията, за повишаване активността на учениците, за връзка с новия урок. 



Въвеждане на темата и новите думи с презентация за красотaтa на 
България, зимните, летните и спа курорти и традиционната 
българска кухня. Упражняване на новите думи. (отговори на 
въпроси върху презентацията) 



Проверка на домашната работа, провокиране на комуникативна 
активност и изследователска дейност. Изказване на лично мнение. 
Учениците показват картички от различни краища на България и 
отговарят на въпросите: What is your favourite place in Bulgaria? 
Why?  



Запознаване с новия урок. Куклено шоу с цел провокиране на 
комуникативна активност и засилено емоционално преживяване. 
Слушане и четене с разбиране. Корекция на невярна информация. 



Попълване на кръстословица за практическо приложение на 
наученото и осъществяване на обратна връзка. 

A crossword about Bulgaria 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Across : 

Hristo Stoichkov is a famous Bulgarian football _ _ _ _ _ _ . 

The name of the second largest city in Bulgaria . 

About  _ _ _ _ _  million people live in Bulgaria. 

In the villages people usually live in  _ _ _ _ _ _ . 

In _ _ _ _ _ _ a lot of tourists visit our seaside resorts. 

The Maritsa and the Danube are long Bulgarian _ _ _ _ _ _. 

Sofia is the _ _ _ _ _ _ _ of Bulgaria 

Down : 

      Traditional Bulgarian food 

 

   P  L A Y  E  R   

   P L O V D I V   

  E I G H T       

     H O U S E S 

   S U M M E R   

         R I V E R S 

 C A P I T A  L     



Изказване на лично мнение от учениците. Анализ и оценка на урока. 
Препоръки. 



                                Обобщение 
1. Използването на нетрадиционни методи за обучение по английски 
език изисква повече време за  разгръщане на процеса и удобно 
пространство, осигуряващо възможност за движение. 
2.За успешното реализиране целите на урока е необходима 
предварителна подготовка на материали, сюжети за пиеси, игри, 
видеоматериали, кръстословици и др.  
3.Много  важен  момент в урока е мотивирането на учениците за 
участие и емоционалното им настройване, което да доведе до засилено 
емоционално преживяване и рефлексия. (анализ и коментар на 
извършената работа) 
4.Особено важен механизъм за успешно обучение е обратната връзка, 
не само за това какво са научили учениците, а и за това как са се 
чувствали, какви идеи са възникнали у тях по време на работа, какво ги 
е затруднило. 
5.Влияние върху работата оказват темперамента и натрупания опит за 
общуване, взаимно доверие, споделяне, насърчаване, вяра, че целите 
могат да бъдат постигнати, и желание за усъвършенстване и развитие. 



,,Учих, но забравих, 
видях и запомних, 
направих го и го разбрах. 
 
                                                    Конфуций 
 
Изготвил : Антоанета Костова 


