
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

www. unextyou.com 

UNEX упражнения за подобряване на писането 

  Заглавие: Социални медии

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: Социални медии 

Ключови думи: # умения за писане, # официални писма, # неформално писане, # писане в 
социалните медии, # граматика, # екип, # член на екипа 

Продължителност: В зависимост от броя на учениците. Приблизително 30 минути.
 

Описание: 

Основната цел на дейността е да помогне на учениците да разграничат официалните и 
неформалните текстове при писане. 

Тази дейност е чудесна за ученици на възраст между 8 и 17 години.  

Цели: 

1. Практикуване на граматиката 
2. Обогатяване на речника 
3. Упражняване върху структурата на изречението. 
4. Развитие на креативност 
5. Разграничете официалното и неформалното писане 
6. Особености на писането в социалните медии 

Дейности: 
Учителят представя на класа различни илюстрации с шаблони от социални медии, които 
изискват формална и неформална комуникация и включват място за писане. Шаблоните могат 
да бъдат от различни социални медии като Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, E-mail и 
Google Docs. Освен това всеки шаблон трябва да бъде на отделен лист хартия. Шаблони и 
текстови примери могат да бъдат намерени в приложенията. 
В допълнение към шаблоните за социални медии, учителят представя и различни текстови 
шаблони, които включват официални и неформални версии. Всеки текст трябва да бъде на 
различен лист хартия и всеки от текстовете трябва да съвпада с примерите в социалните 
медии. 
Учителят казва на класа, че трябва да проучат шаблоните и да адаптират всеки текст към един 
от примерите в социалните медии, като се вземе предвид различната аудитория и се направи 
разлика между официалното и неофициалното писане. 
Друг сценарий може да бъде учениците да измислят свой собствен текст за всеки от 
шаблоните. 
 За да изпълнят задачата, учениците разполагат с точно определено време да комбинират 
правилното съдържание с точните социални медии или да напишат свои собствени примери. 
Времето за изпълнение се обявява и определя от учителя. 
Когато времето изтече, учителят трябва да обсъди резултатите с класа, за да ги оценят заедно. 
 
Препоръки към учителите  



 

Ако в класа има малко ученици, всички ученици могат да работят по тази дейност заедно като 
един екип, където обсъждат различните варианти и вземат решенията заедно. 

Ако в класа има много ученици, учителят може да ги раздели на малки групи. Окончателното 
обсъждане на резултатите може да бъде между всички ученици заедно. 

Вместо да отпечатва шаблоните, учителят може да ги проектира. 

В случай, че учителят реши да предизвика студентите, като им даде задачата да запишат свои 
собствени текстове, учителят може да я направи по-ясна за учениците, като наблегне на 
приблизително количество написани думи за всеки от шаблоните. Освен това текстът може да 
бъде написан на ръка и събран от учителя за оценка или на компютър, в случай на 
дистанционна форма, като учениците трябва да изпратят резултатите си на учителя за оценка. 

Необходими материали  

 Листове с илюстрации на шаблони за социални медии и текстови шаблони, проектор, 
химикали. 

Оценка/Обратна връзка 

Учителят ще предостави обратна връзка относно приложимостта на метода. 

Учителят оценява способността за присъствие на учениците след всяка дейност според резултатите.                            


