
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

www. unextyou.com 

UNEX упражнения за подобряване на писането 

  Заглавие: Резюме 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] 
отразява вижданията само на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било 
използване на съдържащата се в нея информация. № на проекта: 2019-1-BG01-KA201-062549 

/............. 



 

Заглавие: Резюме 

Ключови думи: # умения за писане, # изразяване # водене на бележки # резюме 

Продължителност: може да се използва многократно по време на уроци по различни 
предмети; продължителността на упражнението зависи от учителя; може да варира от 5-
20 минути 

Описание: 

 Това упражнение работи най-добре, като етапа на преглед на урок или поредица от уроци по 
дадена тема. 

Учениците се учат да идентифицират основните понятия / думи / фрази и да размишляват 
върху това, което са научили или разбрали, като си водят бележка или бележка или история, 
обобщаваща техния опит в класа. 

Цели: 

1. Практикуване на умения за писане - водене на бележки/ истории 
2. Идентифициране на ключови точки/понятия/фрази 
3. Развиване на уменията за обобщаване на информацията от урока 
4. Развиване на добри учебни навици 

Дейности: 
 
 В края на урока / поредица от уроци по една и съща тема учениците обмислят ключовите понятия в 
тях/понятия/фрази, които са запомнили и считат за важни. 
От елементите, изброени от учениците по време на фазата на мозъчна атака, по двойки/групи 
учениците избират три-пет най-важни думи/понятия/фрази. 
Учениците се приканват да обобщят урока / поредица от уроци, като използват елементите, които са 
избрали – като междувременно са си водили бележки. 
Накрая учениците споделят своите бележки, напр. онлайн и решете чие резюме е най-точно / най-
полезно и може да се използва за развиване на темата. 
 
Препоръки към учителите  

Уверете се, че имате достатъчно време за да могат учениците да пишат свои текстове и да ги 
споделят. 

Ако нямате достатъчно време за етапа на мозъчната атака - може да предоставите на учениците 
думи/картинки/понятия фрази, които да се използват при подготовката на резюмето/бележките 
по урока/поредицата от уроци. 

Необходими материали  



 

 Дъска/флипчарт - за записване на идеите на учениците по време на фазата на мозъчна 
атака. 

Хартия, химикалки, които учениците ще използват, за да пишат своите текстове. 

Оценка/Обратна връзка 

Изпълниха ли учениците упражнението и как? 

Успели ли са да предадат основните идеи, обобщаващи темата / урока? 


