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План на урок по Английски език 

Представяне на съвременни технологии с обучителна цел 

 
Участници са ученици от първа мобилност (17.11.2019-30.11.2019) по  

Проект 2019-1-BG01-KA102-061493  - "Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на 
ключовите умения и компетенции на 21 век" 

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, 
 сектор „Професионално образование и обучение“ 

 

Тема: Култура- „Мисия Лондон” 

Вид на урока: за нови знания 

N Дейност  Методи, 
Средства 

Учител Ученици Време 

1. Introduction and Warmer – 
представяне на целите на урока 
и въвеждане в темата дейности 
The topic of today's technology 
lesson is "Mission London". What 
is our mission in London? 

Дискусия;  Въвежда темата, 
задава въпроси, 
разяснява и 
мотивира за 
участие. 

Отговарят на 
въпроси; 
 

2 мин 

2. Учениците слушат автентичен 
ВВС диалог на тема: 
„Ежедневно пътуване до 
работното място” и отговарят 
на предварително зададен 
въпрос: What did the word 
'commuter' originally describe?  

Слушане с 
разбиране от 
обучителния 
сайт на ВВС 

Стартира аудио 
файла, наблюдава и 
насочва учениците. 

Учениците слушат 
аудио файла и 
отговарят на 
въпроса 

7-8 мин 

3. Преход: What do you know 
about London’s subway system? 
Слушане/ четене/ гледане на 
видео с разбиране: „Как е 
създадена първата подземна 
железница в света” 

Обучителен 
видео материал 
със субтитри на 
английски език; 
Тест с 
възможност на 
бърза проверка 
и оценка 
(www.Wizer.me) 

Стартира  видеото, 
наблюдава и 
насочва учениците. 
Проверява 
отговорите на 
учениците. 

Учениците гледат 
видеото  и 
отговарят на 
последващите 
въпроси. 
Проверяват 
отговорите си след 
края на теста. 

12-15 
мин 
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4. Преход: What else are we going 
to do besides going to work 
during these two weeks? 
 
Виртуална туристическа 
обиколка из Лондон 

Видео файлове 
изготвени от 
учениците. 

Насочва 
вниманието към 
различните 
лондонски 
забележителности. 
Пуска видео 
файловете. 

Учениците гледат 
видеата. 

15-20 
мин 

5. Проверка на разбирането на 
съдържанието от видеата чрез 
състезателна игра (Goose 
chase). Демостририране на 
начина на поставяне на 
домашната работа (Wheel 
decide.com) 

Образователна 
игра-състезание 
(Goose chase) 
Викторина 
(Wheel 
decide.com). 
Учениците са 
разделени на 
групи 

Стартира играта, 
изпраща код на 
учениците за 
влизане, обобщава 
отговорите и 
грешките. 

Учениците работят 
в три групи, по 
петима. Един от 
учениците въвежда 
отговорите на 
отбора посредсвом 
приложение. 
Останалите 
ученици търсят 
информация . 

12-15 
мин 

6. Обобщение и оценка Дискусия, 
оценка 

Дава оценка на 
участниците 

Коментират 1 мин 

    Общо времетраене: Около 
60 мин. 

Използвани ресурси: 

1. Видеа от фейсбук страниците на Must do Travel и Earth wonders:  

 https://www.facebook.com/mustdotravels/videos/852021471838956/UzpfSTEwMDAwNjcyNzgwNTAzNTp
WSzoxMjY3MDUyNzY2ODA1NTEx/ 

 https://www.facebook.com/watch/?v=2377525619159802 

 https://www.facebook.com/mustdotravels/videos/2384868041608235/UzpfSTEwMDAwNjcyNzgwNTAzNTp
WSzoxMjU2MjYyMTA0NTUxMjQ0/ 

2. Authentic listening- платформа на BBC за обучение по английски език: 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-160128 

3. Обучително видео за Лондонското метро: https://www.youtube.com/watch?v=VdZd5zYTKAw 
4. Сайтовете: www.wizer.me, www.youtube.com, www.padlet.com 
5. Сайт и приложение към него www.goosechase.com  
6. Видео и аудио файлове, създадени от учениците. Снимки и информация от интернет 
7. Снимки от интернет и личен архив 

Целият дигитален план на урока може да намерите тук: https://padlet.com/ivelina_chucharkova/1hxh486ysse1 

Идеите за използване на съвременни технологии  в  обучителните дейности са в резултат от участие в 
структуриран образователен курс  „ Технологиите в класната стая” за преподаватели по английски език, проведен  
в Оксфорд, Обединеното кралство, съфинансиран по програма Еразъм+. 

 

Изготвил: Ивелина Чучаркова – учител по Английски език 

07.11.2019г. 
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