
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www. unextyou.com 

UNEX Култивиране на устното изразяване 

  Заглавие: Телефон 

 

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 

https://www.facebook.com/UNEX-T-YOU-102628145037262 
 

https://www.facebook.com/UNEX-T-YOU-102628145037262


 
Заглавие: Телефон 

Ключови думи: #невербална комуникация, #творчество 

Продължителност: 30 минути  

Описание: 

1. Невербална комуникация 

2. Креативност 

3. Публично представяне 

4. Фокус 

Дейности: 

Учителят трябва да групира учениците в колона, където всички стоят един зад друг. 
Освен това учителят трябва да е последният в колоната и трябва да прошепне един 
кратък сценарий, който включва две или три действия на ухото на ученика пред него. 
Примери за сценария могат да бъдат: 

• Добавяне на кетчуп в чиния със спагети и след това изяждане на една хапка; 

• Набиране на телефонен номер на вашия смартфон и започване на разговор чрез 
поздрав с усмивка; 

• Отворете бутилка кока-кола, налейте в чаша и изпийте глътка; 

• Качвате се на мотоциклет, запалете и завийте надясно; 

Ученикът пред учителя трябва да изпълни прошепнатия сценарий от учителя и да 
демонстрира движенията на стоящият пред него ученик, всеки дава сигнал за 
готовност, като потупва рамото на човека пред него. Същият процес трябва да се 
повтаря, докато последният човек от колоната не види движенията. Накрая 
първоначалното движение трябва да бъде демонстрирано отново от първия/та в 
колоната и да бъде сравнено с това, което е казано от учителя. 

ips for trainers  

Полезни съвети за учителите  

 

Ако в класа има малко ученици, всички ученици могат да работят по тази дейност 
заедно като един екип. 



 
В случай, че в класа има много ученици, учителят може да раздели учениците на 
малки групи, като окончателната демонстрация на движенията и сравнението между 
оригиналното и последните движения могат да бъдат представени на целия клас от 
всеки екип. 

В случай, че учителят реши да предизвика учениците, те могат да добавят към задачата  
собствени идеи за сценарии, но всяка идея трябва да бъде предварително одобрена 
от учителя. 

Необходими материали  

 

Обратна връзка  

Учителят ще предостави обратна връзка за приложимостта на метода. 

Учителят оценява способността за разбиране на учениците след всяка дейност, в 
съответствие с представените резултати.  


