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ПЛАН – КОНСПЕКТ  

на иновативен урок  по английски език – X „а“ клас, 27.05.2021 г. 
 

Урочна тема: CHALLENGE 

Вид на урока: Иновативен урок 

Цели на урока:   

1. Образователни: Използване на придобитите знания в процеса на обучение в 

реални ситуации. 

2. Възпитателни: Възпитаване на положително отношение към чуждата култура и 

изкуство и подбуждане на интерес към използване на езика за комуникация, 

засилване интереса на учениците към получаване на нови знания за други народи. 

3. Практико–приложни: По-добро усвояване на знания в областта на езика и 

усъвършенстване на езиковата култура и изразяване, повишаване на езиковите 

компетентности и обогатяване на лексикалните и граматични  знания по английски 

език. 

Знания: Учениците да  използват научената  лексика, свързана с различни  сфери от 

общественият живот, да упражнят и затвърдят знанията си по езика, които са натрупали 

до сега. 

Умения: Учениците да умеят да се ориентират в обществена среда, да могат да 

изпълнят кратки инструкции, зададени на английски по възможно най-добрият начин. 

При общуване да могат да се изразят правилно и да изразят своите чувства от 

преживяното.  

Отношения: Учениците да приложат наученото в класната стая в реална обстановка. 

Компетентности като очаквани резултати: Учениците знаят и използват знанията си 

по езика в реална среда.  

Методи: Работа по групи, диалог. 

Очаквани резултати: Учениците да разберат инструкциите и да ги изпълнят, 

следвайки указанията в тях. 

 

Ход на урока:  

Въведение: Учителят и учениците са извън класната стая и се намират в реална среда. 

Учителят ги разделя на четири групи и им обяснява как ще протече урока. А именно в 

реални ситуации, в които те ще трябва да осъществят реални разговори с непознати и 

да използват реално наученото до сега. 

 

Основна част на урока: 

I. Инструкции, които групите си теглят на случаен принцип. 

1. Find a person who sells yellow and red fruits. Buy four of them in your choice. Then take 

a picture. 
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2. Find a place where they sell still and sparkling water and buy two different bottles-from 

the two types. Take a picture. 

3. Find a place in the centre where people can drink coffee and tea with friends and buy a 

cup of coffee. Take a picture. 

4. Ask someone in English how to reach the museum. Take a picture with a piece of art in 

the museum. 

5. Find a place in the town where people can help other people who are in need. Take a 

picture. 

6. Go to a school where kids can receive a professional education and take a picture in front 

of the school. 

7. Find a person who has a pet with him, ask for the name of the pet and take a picture with 

it. 

8. Find a person who likes metal music and ask him to show what type of music he likes 

without using words. Take a picture. 

9. Go to a shop that sells shoes and take a picture with summer red shoes. 

10. Go to a shop that sells clothes and ask whether you can try something in blue. Take a 

picture. 

11. Find someone who can count to ten in English. Take a picture. 

12. Go to a place where people can look after their health and keep fit. Take a picture with 

one of the training machines. 

13. Find a monument in Popovo that is connected with history and take a picture. 

14. Visit a place where people believe are closes to God. Take a picture. 

15. Go to a place where small children can have fun and take a picture. 

16. Visit a place where people can take a book from to read it and give it back after that. 

17. Go to a place where people can buy some newspapers and magazines and buy something. 

Take a picture. 

18. Find a place where you can buy some medicines when you are ill. Buy something. Take a 

picture in front of it. 

19. Visit a playground and have some fun. Take a picture. 

20. Go to a place where there are flowers and take  a picture. 

 

II. Реализация на поставените задачи: Учениците четат инструкциите, които са 

изтеглили и обсъждат всяка задача с другите членове на групата, решават как да ги 

изпълнят. Планират си изпълнението на задачата, осъществяват я и се снимат за 

доказателство, така както и всяка инструкция изисква. 

 

III. Заключителна част: Учителят прави кратък анализ на свършената работа и 

обобщение на резултатите като акцентира върху акурантността на изпълнение на 

задачите. Учителят благодари на учениците за активността им по време на часа и 

добрата им работа при разглеждане на задачите.  
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Образователните дейности имат междупредметен характер и са насочени към 

придобиване на ключови компетентности: 

1. Компетентности в областта на българския език – Постигането на очакваните 

резултати и овладяването на знания и умения по английски език в X  клас се 

осъществяват, като се използва книжовният български език за превод на непознати 

термини и граматически и правописни норми. Трябва да продължи насърчаването 

на учениците за правилно граматически и стилово изразяване на английски език 

като учениците съпоставят граматичните норми на родния си език с изучаваният 

чужд такъв. Поставените изисквания и оказваната помощ от учителя трябва да са 

насочени към правилното използване на английската  лексика и граматика.  

2. Дигитална компетентност – В X клас учениците имат доста добре развити умения 

да използват информационните и комуникационните технологии. Тази 

компетентност може да продължи да се усъвършенства чрез поставяне на конкретни 

задачи за търсене на информация по дадена тема и по определени ключови думи, 

съпътствани с указания за оформяне и представяне на резултатите, като се 

съчетават текстова, графична, аудио и видео информация.  

3. Умения за учене – В X клас може да продължи формирането на умения за 

самостоятелно учене. Организацията на обучението по английски език трябва да се 

осъществява по такъв начин, че да дава възможност за по-голяма самостоятелност 

на учениците в учебния процес. Подходящи дейности, стимулиращи 

самостоятелната активност, са планиране на собствената дейност, самостоятелно 

събиране и използване на информация, сравняване, систематизиране, обобщаване и 

моделиране. Тези дейности водят до изграждане на познавателна зрялост и са 

основа за провеждане на учебна самоподготовка. Четенето и обсъждането на 

текстове оригинално съдържание имат своите специфики, свързани с различни 

значения на едни и същи думи, различната им роля  като части на речта в 

зависимост от значението им. Учениците обогатяват речника си и затвърждават 

уменията си да организират успешно самостоятелната си работа и самоподготовката 

си.  

4. Социални и граждански компетентности – Обучението по английски език в  X 

клас трябва да се организира и провежда на основата на зачитане на личността и 

мнението на всеки (слушател, съотборник или опонент), толерантност към 

различията и култура на общуване (изслушване, овладяване на реакциите, 

недвусмисленост на изказа, четимост и яснота на запис и др.). Това може да се 

осъществи чрез организиране на работа в екип, дискусии, ролеви игри, състезания и 

др.. Използването на различни интерактивни методи в процеса на обучение по  

английски език в X клас създава възможност да се възпита у учениците активно 

гражданско поведение и умение за демократично общуване.  
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5. Инициативност и предприемчивост – Тази компетентност може да бъде 

развивана чрез комплекс от дейности, свързани с участие в проекти, групова работа 

при обсъждане на различни теми и при провеждането на беседи и дискусии. 

Учениците трябва да бъдат насърчавани да изказват мнението си, да го 

аргументират и защитават. Нестандартните идеи могат да се поощряват и ако имат 

добра аргументация, да се оценяват високо. Единството между индивидуално 

личностно развитие на учениците и участието им в екипна работа може да бъде 

организирано чрез подбор и поставяне на индивидуални задачи съобразно 

възможностите и интересите на учениците и насърчаване на инициативата и 

отговорното поведение. Учебната програма по английски език в X клас предлага за 

изучаване теми с обществена значимост – семейство и приятели, характер, 

образование. интереси, моето родно място, моето училище, светът около нас, 

изкуство, медии, професии,  които предоставят възможност за формиране на 

активно гражданско отношение.  

6. Културна осъзнатост и творчество – Творческият подход може да бъде 

стимулиран и развиван в обучението по английски език в  X клас чрез включване на 

дейности, изискващи креативност и изобретателност: при разглеждане на 

особеностите на различни култури, обичаи, традиции, оформяне на компютърни 

презентации и др. Като трупа знания за други народи и култури, ученикът ги 

свързва с контекста на своята културна идентичност и ги използва като стимул за 

творческо изразяване и себеутвърждаване. 

 
 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:  

АНТОАНЕТА ЛЮДМИЛОВА 

СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
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