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Заглавие: Днес, аз обяснявам 

Ключови думи: Комуникативни умения, устно изразяване, учене 

Времетраене:  

Може да разделим дейността на две сесии; 

 Една за подготовка на представяне (може да се изпълни у дома 
 И друга сесия, посветена на презентации, с продължителност 5 минути на 

група, плюс допълнително време за поправка на грешките и обратна връзка. 

 

Описание: 

Методологията е употребата на драматична пиеса за образователното развитие на 
учениците. Класната стая е идеалното място за развитие на говорните умения. Драмата 
е фундаментален метод за подобряването на говорните умения. Драматичната пиеса 
помага на учениците да увеличат самочувствието си, да превъзмогнат притесненията и 
страховете, да изразят своите мнение и емоции. Трябва да се проведе в атмосфера на 
уважение, приятно разбирателство и съдействие. Също е необходимо да се планират 
добре дейностите и да бъдете ясни относно целите, които ще се постигнат. 

Важен аспект и учениците да са наясно с това, което ще научат, важно е да се споделят 
с тях предложените цели за да се развие говорната компетентност. 

Цели: 

Общи цели 

1. Подобряване на езика, разбирането и особено изразяването. 
2. Подобряване на произношението, интонацията и вокализацията. 
3. Подобряване на езика на тялото. 
4. Развитието на други умения, които ще помогнат на учениците в техните лични и 

когнитивни. 

Специфични цели: 

1. Откриване на грешки в презентирането. 
2. Поправяне на грешки в устното изразяване и езика на тялото. 
3. Подобряване на гладкостта и кохерентността на идеите. 

 



 

Дейност(и) (Етапи): 

Групи от три ученика ще приготвят презентацията и ще ѝ изберат каквато тема искат, 
сякаш са пред аудитория или сякаш са учител, който преподава в свой клас.  

Всяка група приготвя избраната тема за представяне. Напомня им се да обърнат 
внимание на устното изразяване и езика на тялото. Ще имат 5 минути да направят 
презентацията. 

Докато се правят презентациите, другите ученици ще записват грешките, които мислят, 
че техните съученици допускат в говорната презентация. Учителят също ще води 
записка с грешките направени от всеки ученик. 

На края на презентацията ще има инструктиране/дебрийфинг на направените грешки. 

 

Съвети за учители 

Учителят е ключов компонент в развитието на говорното изразяване на учениците. 
Някои препоръки: 

 Избягвайте фрази, които могат да принизят действието, което се опитваме да 
постигнем. 

 Учителите трябва да избягват да карат учениците да повтарят грешките си 
продължително, това може да повиши чувството за провал или да им 
възпрепятства комуникацията. 

 Учителите трябва да напътстват учениците да използват езика в неговите 
различни функции: описване на ситуации, преживявания, въпроси, изразяване на 
чувства… 

 Учителите трябва да напътстват учениците да използват езика в неговите 
различни функции: описване на ситуации, преживявания, въпроси, изразяване на 
чувства… 

Списък с ресурси, материали и тн. 

Черна дъска, листове хартия и химикалки, записване на грешки, материали донесени от 
учениците за тяхната презентация. 

 

 

 



 

Оценка/Обратна връзка 

 

 

 

Оценка от учители 

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… 

    

  

 

 


