
                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNEX Развитие на устно изговаряне 

     Заглавие: ДНЕС СЪМ АЗ ? 
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Заглавие: Днес съм аз? 

Ключови думи: #говорене, #устно изразяване# игра на роли 

Продължителност:  

Може да разделим дейността на две сесии; 

 Една за подготовката на презентацията 

 И друга сесия за представянето на ролевата игра . 

Описание:  

 Методологията на тази дейност е играта на роли. Тази методология ще помогне да се 
упражнят определени аспекти на устното изразяване като неспокойствие, притеснение, 
сценична треска, страх от правене на грешки и от неправилно изразяване. 

Цели: 

1. Да се подобри устното изразяване и неговите компоненти: тон, ритъм, скорост; 
2. Изучаване на учебен материал по различен начин; 
3. Подобряване на езика на тялото. 

 

Дейности: 

Класът е разделен по двойки. Всяка двойка избира известен герой (от историята, 
науката, математика, спорт…) 

Учениците ще трябва да проучат героя, неговия живот, знанията му… 

С откритата информация ще приготвят презентация (малко театрално представление), 
въплъщавайки се в избрания герой и обяснявайки неговия живот и колко е важен.  

Например представете си, че сте избрали Коперник, сякаш сте него трябва да говорите 
за неговия живот и по някаква тема свързана с неговите открития, например 
Слънчевата система.  

Представленията могат да бъдат записани за да може по-късно да се види къде може 
да бъдат използвани с цел подобряване на говоренето и езика на тялото. 

 

 



 

Указания за учителите: 

Учителят може да избере героите, които ще представят и които са свързани с учебния 
предмет, който изучават, което ще им позволи да научат и асимилират знанията по по-
интересен начин. 

Необходими материали: 

• Компютри,  
• учебници,  
• костюми 

Обратна връзка 

 

 

Оценка от ученици 

Как бихте оценили резултатите от тази 
дейност? 

Отговорете тук… 

Смятате ли, че тази дейност мотивира 
учениците да поработят над своето устно 
изразяване? 

Отговорете тук … 

Смятате ли, че тази дейност е подходяща за 
учениците за да развият необходимите 
умения за подобряване на тяхното устно 
изразяване? 

Отговорете тук … 

    

  

 

 


