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УВОД 
 

Сборникът  включва повече от 50 езикови активности и игри, които имат за цел да 

развиват и надграждат езиковите умения на обучаемите.  

Всяка една активност или игра е описана подробно, като е посочено: 

 Цели – за всяка активност е посочена целта, с която може да бъде включена в 

урока – повечето са подходящи за преговор и упражняване на лексика и грама-

тика, но има и такива, които имат по-тясна цел – напр. задаване и отговаряне на 

въпроси, разказване на история или участие в диалог, групиране. Предложените 

активности и игри могат да бъдат използвани: в началото на часа – за да се пре-

говори предишния материал; в средата на часа – за да се упражни предаденият 

нов материал; в края на часа – като обобщение. 

 Умения: активностите, включени в сборника, са с фокус върху устната реч – го-

ворене и слушане, но някои от тях включват също така и задачи, свързани с пис-

мената реч – четене и писане. 

 Теми – повечето от активностите не са обвързани с определена тема и могат да 

бъдат използвани с почти всички теми, които се изучават в курсове за начинаещи 

и средно напреднали. 

 Ниво – повечето от активностите са подходящи за групи от начинаещи и средно 

напреднали обучаеми, но има и такива, които могат да се използват и от напред-

нали. 

 Организация: има активности за работа в голяма група, в малки групи и по 

двойки. 

 Времетраене: повечето активности изискват 10–15 минути, но има и по-кратки 

или по-продължителни. 

 Материали: повечето активности не изискват никакви материали, а там, където 

има материали, те са лесно достъпни и евтини – зарчета, пионки, снимки от спи-

сания или интернет, бели листове хартия, бяла дъска, маркери, тиксо. 

 Стъпки за провеждането – за улеснение на преподавателите, активностите са 

описани подробно в малки и лесни за следване стъпки. 

Някои от активностите също така включват и: 

 Идеи за адаптиране и надграждане – за повечето от активностите са дадени и 

идеи за адаптиране и надграждане – за по-високо ниво обучаеми или за деца. 

 Графики и илюстрации – когато е необходимо, към описанието на активността 

е добавена и графика или илюстрация за улеснение на преподавателя. 
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Предложените активности не заменят традиционните методи за представяне и уп-

ражняването на нов учебен материал, а ги допълват, като правят учебния процес по-

атрактивен и ефективен.  

Всички активности, включени в сборника, са използвани многократно с отличен ре-

зултат в преподавателската дейност на авторките, които имат многогодишен опит в пре-

подаването на български език на чужденци и английски език на българи. 

 

София 

май 2014 г. 

 

 

Разпределение на активностите по нива 

(повечето активности могат да се използват за различни нива) 

 

Активности за начинаещи: 

2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 

 

Активности за средно напреднали: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24,  

26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 50 

 

Активности за напреднали: 

1, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 24, 29, 32, 40, 42, 44, 48, 50 
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1. АЛИБИ 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси 

Умения: говорене, слушане 

Теми: описание на действия и случки в миналото 

Ниво: средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 15–20 минути 

Материали: няма 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Двама обучаеми излизат от стаята и трябва да си „създадат“ алиби, като се до-
говорят какво са правили заедно предишния ден. 

2. През това време останалите в класа измислят „престъпление“, което е извър-
шено предишния ден и се договарят какви въпроси ще задават на двамата „за-
подозрени“, като използват въпросителни думи като кога, къде, как, защо и т.н.  

3. Двамата заподозрени биват разпитвани от групата един по един, като не присъс-
тват на разпита на другия.  

4. Целта на играта е да се намерят колкото се може повече разминавания между 
техните истории.  

 

Графики и илюстрации  
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2. АСОЦИАЦИИ 
 

Цели:  упражняване  на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на урока, както и за преговорни уроци 

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група, малки групи 

Времетраене: 10 минути 

Материали:  маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят записва на дъската определена дума и я огражда в кръг. 
2. Обучаемите започват да правят  асоциации с тази дума и учителят записва ду-

мите около първоначалната дума в кръг.  
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят разделя групата на две или повече групи, дава думата и групите напис-
ват асоциациите за определено време. Един обучаем от всяка група представя 
графиката. Побеждава тази група, която има най-много асоциации. 

2. Активността може да се направи и по двойки. 
 

Графики и илюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

почивка

море

ваканция

пътуване
свободно 
време

планина
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3. БЕСЕНИЦА 
 

Цели: преговор на лексика – активността е особено подходяща за пре-
говорни уроци, но може да се използва и за упражняване на 
нова лексика 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група, малки групи, двойки 

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят си намисля дума и написва един ред с чертички, като всяка чертичка 
отговаря на една буква от търсената дума и рисува една бесилка. 

2. Обучаемите правят предположение за дадена буква. Ако буквата се съдържа в 
търсената дума, учителят я въвежда на мястото на чертичката (ако се съдържа 
няколко пъти, се въвежда на всички места). 

3. В противен случай, ако в думата няма такава буква, буквата се записва в реда с 
грешки, а на бесилката се рисува главата на обесеното човече.  

4. При всяка грешка се рисува дадена част от тялото на човечето и когато то се 
нарисува изцяло, играта приключва с поражение.  

5. От друга страна, ако обучаемите успеят да отгатна думата преди човечето да 
бъде обесено, те са победители. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. За начинаещи и деца – може да даде първата или първата и последната буква 
на думата. 

2. Вместо учителят, обучаемите могат да се редуват да си намислят думи и да иг-
раят с останалите от класа. 

3. Играта може да се играе на малки групи и по двойки. 
 
Графики и илюстрации  
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4. БИКОВЕ И КРАВИ 
 

Цели: преговор на лексика – активността е особено подходяща за прего-
ворни уроци, но може да се използва и за упражняване на нова лек-
сика 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 15–20 минути 

Материали: списък с 25 думи за преговор, маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят начертава голяма таблица на стената с пет квадратчета вертикално и 
пет квадратчета хоризонтално, като вписва една буква във всяко квадратче, като 
буквите могат да се повтарят. Буквите трябва да съответстват на началните 
букви на думите от списъка за преговор.  

2. Обучаемите са разделят на групи, като всяка група си избира капитан и форма, с 
която да играе (триъгълник, кръг, звезда и т.н.). 

3. Учителят обяснява на учениците, че всяка буква е начало на дума, която те 
трябва да отгатнат. За отгатната дума печелят 1 точка, за дума на другия отбор 
– 2 точки, и за линия – 5 допълнителни точки.  

4. Първият отбор си избира буква и учителят прочита дефиниция на дума от спи-
съка, която започва с тази буква. Отборът има 30 секунди да даде правилния 
отговор. Ако отгатнат думата, рисуват своя знак в това квадратче, ако не познаят 
– следващият отбор има право да я отгатне. Ако никой не я отгатне, учителят 
зачертава тази буква и никой не може да направи линия с нея. 

5. Ако някой отбор направи хоризонтална, вертикална или диагонална линия, пе-
чели 5 допълнителни точки. 

6. Играта приключва, когато всички думи са отгатнати или зачеркнати. Победител е 
отборът с най-много точки.  

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. За по-ниските нива или за деца, вместо дефиниции, може да се показва илюст-
рации на думите.  

2. Таблицата може да е по-малка или по-голяма в зависимост от времето, с което 
разполагате и думите, които искате да преговорите.  

3. Обучаемите могат да играят играта по тройки, като единият е учител и разполага 
със списъка с думи.  

 
Графики и илюстрации  
 

Б В З А О
В М Ч Н Д
Н Д А С Т
И Е А Ж Л
Ю К П Я Ц
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5. БИНГО 
 

Цели: упражняване на лексика и граматика – активността е особено 
подходяща за преговорни уроци, но може да се използва и за 
упражняване на нова лексика и граматика 

Умения: слушане и писане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: хартиено копие на настолната игра, списъци с думи или езикови 
задачи, пулове или пионки 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят подготвя списък с определен брой думи, които иска да преговори или 
упражни с групата.  

2. Учителят дава на всеки обучаем по едно хартиено копие от настолната игра със 
същия брой празни квадратчета. 

3. Учителят чете бавно думите от списъка и обучаемите ги записват в таблицата 
(по една дума в квадратче) в разбъркан ред. 

4. Учителят чете отново всички думи от списъка, но в разбъркан ред, като си отбе-
лязва кои думи е прочел, за да не ги повтори.  

5. Обучаемите намират думите в своята таблица и зачертават думите, които чуват.  
6. Победител е този, който пръв направи диагонал, хоризонтална или вертикална 

линия – той трябва да извика „Бинго“, за да сигнализира, че има линия. 
7. Играта продължава или докато има победител, или докато всички думи бъдат 

прочетени. 
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Вместо да играят върху готови копия на настолната игра, обучаемите могат да 
нарисуват таблици с толкова квадратчета в тетрадките си, колкото думи има в 
списъка на учителя. 

2. Учителят може да подготви еднакви комплекти от думи, написани на малки лист-
чета, които да раздаде на обучаемите. Предимството на този вариант е, че и ду-
мите, и хартиените копия на настолната игра могат да бъдат използвани многок-
ратно. 

3. Вместо да зачертават думите, обучаемите могат да ги отбелязват с цветни хар-
тийки, копчета или други малки предмети. По този начин играта може да бъде 
играна многократно, като учителят чете думите няколко пъти, но в разбъркан ред. 

4. За обучаеми, които още не могат да пишат и четат, могат да бъдат използвани 
картинки, вместо написани думи – т.н. картинно бинго. 

5. Вариант на играта без хартиени копия на таблицата – учителят написва 10 до 15 
думи на дъската и всеки от обучаемите избира 5 от тях и ги записва в тетрадката 
си. После учителят чете думите в разбъркан ред (като си отбелязва кои е прочел), 
а обучаемите зачертават думите, които чуят. Победител е този, който пръв за-
чертае и петте си думи и извика „Бинго“. 
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6. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси 

Умения: говорене, слушане 

Теми: описание на действия и случки в миналото 

Ниво: средно напреднали 

Организация: голяма група, малки групи 

Времетраене: 15–20 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителя рисува на дъската кръг и в него написва 5–6 числа, които са свързани с 
него по някакъв начин – напр. възрастта му; номера на апартамента му; номера 
на обувките или дрехите, които носи; брой братя и сестри или деца; възрастта на 
съпруг, съпруга, брат, сестра, брой посетени държави и т.н. 

2. Обучаемите се опитват да отгатнат с какво е свързано всяко от числата. Ако се 
затрудняват, учителят им подсказва – например, че е нещо, свързано с дрехите. 
Когато отгатнат значението на някое число, учителят го зачертава. 

3. След като отгатнат всички числа, обучаемите пишат числа, свързани с тях, в тет-
радките си. 

4. Учителят разделя обучаемите на групи по 3–5 и те трябва да отгатнат какво оз-
начава всяко от числата в тетрадките на останалите в групата.  

5. След като приключат с отгатването, обучаемите споделят с голямата група инте-
ресна информация, която са научили за останалите в групата. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. След като отгатнат значението на числото, обучаемите трябва да зададат въп-
рос, чийто отговор е числото, напр. На колко години сте?, Кой номер обувки но-
сите? и т.н.  

2. Вместо числа, може да се напишат и думи, напр. любима храна, хоби и т.н. и 
обучаемите трябва да зададат въпрос към тази дума.  

3. За по-напреднали групи, учителят може да напише думи – напр. име на човек, 
място и предмет, които са важни за него. Обучаемите трябва да отгатнат защо те 
са важни за учителя.  

4. За напреднали обучаеми – учителят пише 10 думи, които описват интересна 
случка, свързана с него – напр. училище, тоалетна, врата, ученици, тест, бягат, 
междучасие, прозорец, смях – за това как без да иска се е заключил в тоалетната 
в училище преди тест. Учениците му задават въпроси, за да отгатнат случ-
ката, като учителят може да им отговаря само с Да и Не. 

 
Графики и илюстрации  

 

 

  

          47              1
                  37              66  
35      23            2
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7. ГОРЕЩ СТОЛ 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси – активността е особено под-
ходяща за преговор на глаголните времена 

Умения: говорене и слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво: средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: няма 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят поставя един стол в средата на стаята или пред чиновете. 
2. Един от обучаемите сяда на стола и останалите му задават въпроси – за него, за 

семейството му, професия, хоби и т.н. 
3. Ако обучаемият на горещия стол направи грешка, на стола сяда този, който му е 

задал въпроса. 
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Добре е първо учителят да е на „горещия стол“, за да даде възможност обучае-
мите да му зададат въпроси и да зададе модела на отговорите. 

2. Обучаемият на „горещия стол“ може да изпълнява роля на известен човек – ар-
тист, певец, политик и т.н. – и да отговаря от негово име – или пък да дава на-
пълно въображаеми отговори. 

3. Може обучаемият да отговаря на определен брой въпроси и да не бъде „наказ-
ван“ за граматически или лексикални грешки в отговора си. 

4. След като играта е разиграна в голяма група, може да бъде повторена и в малки 
групи.  

 
Графики и илюстрации  
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8. ГРУПА ОТ ПЕТ 
 

Цели: преговор на лексика – активността е особено подходяща за преговорни 
уроци 

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни  

Ниво: средно напреднали 

Организация: двойки, малки групи 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: листчета с написани теми – по една тема за всяка група 

 
1. Обучаемите работят по двойки или в малки групи от 3–5 човека. Всяка група по-

лучава различна тема, написана на лист хартия – напр. храна, дрехи, сгради, 
части на тялото, професии, хоби и т.н . – и трябва да направи списък от пет думи, 
които попадат в тази категория. 

2. За напреднали обучаеми могат да се използват други категории или същите, но 
с изискване думите да бъдат по-трудни – напр. ако категорията е плодове, могат 
да напишат кайсия, ананас, а не ябълка, банан и т.н.  

3. Когато групите са готови със списъците си, те се състезават с друга група, като 
целта им е да отгатнат колкото могат повече от техните думи.  

4. След като чуят категорията на другата група, те имат една минута, за да познаят 
думите от техния списък и получават по една точка за всяка правилно отгатната 
дума.  

5. След това и втората група има една минута, за да отгатне думите на другия от-
бор.  

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ако няма достатъчно време, групите могат да получат и категорията, и списъка 
от думи и само да отгатват думите от списъка на другата група. 

 

Графики и илюстрации  

 

 

  



13 
 

9. ГРУПИРАНЕ 
 

Цели: разделяне на обучаемите на групи и преговор на лексика и грама-
тика 

Умения: слушане, говорене, четене 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

 голяма група 

Времетраене: 5 минути 

Материали: листчета с написани на тях думи, фрази, части от изречения, 
думи и фрази, нарисувани картинки 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят подготвя листчета с написани на тях думи, фрази или части от изрече-
ния и ги раздава на обучаемите. 

2. Обучаемите трябва да намерят 1 или повече хора – според конкретната задача 
– с които ще работят заедно в група. 

 
Идеи за типове задачи: 

1. Части на устойчиви фрази, пословици и поговорки. 
Пример: Добро + утро; Честит + рожден ден 

 
2. Части от изречения – изречения, разделени на 2 или повече части. 
 
3. Картинки – еднакви картинки, части от картинки (пъзел) или такива, които се до-

пълват по смисъл.  
 
4. Мини-диалози – 3–4 диалога са разделени на изречения и обучаемите трябва 

да ги сглобят правилно. 
 
5. Словообразуване – всеки обучаем получава листчета с три написани букви в 

разбъркан ред и трябва да намери обучаем с други три, така че заедно да напра-
вят дума. 

 
6. Групи от думи – думи, които трябва да се съчетаят в групи по смисъл.  

Пример: транспортни средства, животни, мебели, напитки, дрехи, сгради, цветя, 
професии и т.н. 
 

7. Числа – в зависимост от броя групи, които ще работят обучаемите броят от 1 до 
съответната цифра. После всички единици работят заедно, всички двойки – също 
и т.н. 

 
Графики и илюстрации  
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10. ЕДИН МИЛИОН ЛЕВА 
 

Цели: упражняване на лексика и бъдеще време 

Умения:  говорене, слушане, писане 

Теми: пари и нов живот 

Ниво: средно напреднали, напреднали 

Организация: по двойки, индивидуално 

Времетраене: 15–20 минути 

Материали: няма 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят разделя групата на двойки или всеки работи индивидуално. 
2. Задачата е „Какво ще направиш, ако имаш 1 000 000 лева?“ 
3. Учителят дава няколко минути за работа, като през това време обучаемите пра-

вят списък на нещата, които ще направят с парите. Списъкът трябва да съдържа 
поне 10 точки. 

4. След това всички споделят идеите си. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Въпросът може да бъде: „Какво ще направиш, ако имаш 1 000 000 лева и трябва 
да ги похарчиш за един месец?“ 
 

Графики и илюстрации 
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11. ЗА КАКВО МИСЛИ ТЯ/ТОЙ? 
 

Цели: упражняване на лексика и граматика – активността е много подхо-
дяща за преговорни уроци 

Умения:  говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво:  начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 15–25 минути 

Материали: картинки от различни списания, рекламни материали и каталози, 
тиксо 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят залепя на дъската снимка на жена или мъж с надпис под снимката „За 
какво мисли тя/той?’’ 

2. След това започва да залепя една след друга картинки на различна тематика 
около снимката на жената/мъжа и след всяка картинка задава въпроса „За какво 
мисли тя/той?’’ 

3. Обучаемите се опитват да говорят колкото може повече, като използват карти-
ните. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. На някои от картините учителят може да напише маркери за време като днес, 
вчера, следващото лято, снощи... Така могат да се упражняват времената и съ-
ответните маркери. 

 
Графики и илюстрации 
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12. ЗНАМ КАКВО ЩЕ ПРАВИШ ТАЗИ ВЕЧЕР 
 

Цели: упражняване на лексика и бъдеще време 

Умения: писане, говорене, слушане 

Теми: бъдещи дейности 

Ниво: средно напреднали, напреднали 

Организация: малки групи 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: бели листове и купа за тях (бройката на листовете е толкова, кол-
кото са обучаемите), маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят раздава белите листове и написва на дъската часовете 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00. 

2. След това поставя задача всеки от обучаемите да напише какво ще прави тази 
вечер по това време. Обучаемите не трябва да пишат имената си. 

3. След това учителят събира листовете, сгъва ги и ги слага в купата. 
4. Всеки обучаем тегли листче. Всички правят един кръг и започват да си задават 

въпроси, за да разберат кой е написал листчето. 
5. Играта свършва, когато всеки намери автора на листчето. 

 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да използва различни маркери за бъдеще време –- следващата 
седмица, следващото лято, утре. 

2. Същата активност може да се използва за минало време и различните маркери 
за него – снощи, миналата седмица, вчера. 
 

Графики и илюстрации 

 

 
  



17 
 

13. ИЗИГРАЙТЕ ДУМАТА 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на часа, както и за преговорни уроци 

Умения: говорене 

Теми:  всекидневни активности, предлози за място, стаи и мебели, сгради 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10 минути 

Материали: листчета с написани думи, купа за листчетата, маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят написва думи на листчета, поставя ги в купата и ги разбърква. 
2. Обучаемите изтеглят по едно листче. 
3. Всеки трябва да изиграе (покаже с движения) думата от листчето, без да изпол-

зва думи и звуци. 
4. Останалите от групата трябва да разпознаят думата и да я напишат в тетрадките 

си. 
5. След като всички изиграят думата си, учителят записва всички думи на дъската. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. За начинаещи – думите може да се написани на дъската и обучаемите трябва да 
отгатнат коя дума е представена и да я оградят. 

2. За детски групи, вместо написани думи, може да се теглят картинки. 
3. За средно напреднали и напреднали, вместо думи може да се играе с фрази и 

прости изречения. Учителят може предварително да задава времето, в което 
трябва да е изречението – сегашно, минало или бъдеще. 

4. Играта може да се играе на два отбора и да има състезателен елемент. 
 

Графики и илюстрации 
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14. ИМЕЙЛ ПО КАРТИНКИ 
 

Цели:  упражняване на лексика и граматика 

Умения:  писане, четене 

Теми:  разнообразни 

Ниво:  начинаещи, средно напреднали 

Организация:  голяма група, малка група, по двойки, индивидуално 

Времетраене:  10–20 минути 

Материали:  картинки от списания или брошури, маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят залепя картинки на дъската на определена тема – храна, карта на място 
с различни сгради, къща, всекидневни активности, снимки на различни хора. 

2. Учителят записва няколко опорни глагола по зададената тема, ако групата е на-
чинаеща. 

3. Обучаемите трябва да напишат имейл до приятел, като използват картинките от 
дъската. 

4. Всеки прочита имейла си и учителят поправя грешките, ако има такива и ги за-
писва на дъската. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздели групата на по-малки групи и всяка група да пише общ 
имейл за определено време. След това един от групата го прочита. Печели тази 
група, която е написала най-интересен и граматически правилен текст. 

2. Учителят дава като условие използване на определено време – бъдеще, минало 
или сегашно. Един и същ текст може да се трансформира в различно време. 

Графики и илюстрации 
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15. ИСТОРИЯ ОТ ЧЕТИРИ КАРТИНКИ 
 

Цели: разказ по картина 

Умения: говорене, слушане, писане, четене 

Теми: разнообразни – хоби, семейство, работа и др. 

Ниво: средно напреднали, напреднали 

Организация: малки групи  

Времетраене: 20–30 минути 

Материали: разнообразни и интересни картини – не е необходимо да са свързани 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят разделя обучаемите на четири групи, като във всяка група има поне 4 
човека. 

2. Всяка група получава по една картина. 
3. В продължение на 5–6 минути обучаемите от всяка група разглеждат внимателно 

своята картина и я описват заедно на глас, като се стремят да запомнят колкото 
може повече подробности. 

4. Учителят прибира всички картини. 
5. Един човек от всяка група отива в друга група, описва им своята картина колкото 

може по-подробно и остава в тази група. 
6. Процесът се повтаря, докато всяка група е чула описанието на останалите три 

картини. 
7. Всяка група заедно написва история, която включва всичките четири картини. 

Всички дават идеи, а един – записва историята. 
8. Всяка група чете своята история на глас. 
9. Четирите истории, заедно с картинките, се закачат на стената. 

 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. За домашно всеки може да напише своя история по четирите картинки. 
2. При липса на време всяка група може да получи четирите картинки и трябва за-

едно да създаде история по тях. 
3. Всяка група получава история и трябва да я илюстрира с четири картинки, но без 

никакви надписи. После картинките се разменят между групите и всяка група 
трябва да реконструира историята на другата група по картинките. 

 

Графики и илюстрации  
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16. КАК СЕ КАЗВАШ? 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси 

Умения: говорене, слушане 

Теми: подходящо за нова група обучаеми, които се срещат за пръв път 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10 минути 

Материали: няма 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Обучаемите правят кръг, като учителят също е част от него. 
2. Учителят казва „Аз се казвам … Аз съм от …“. Обучаемият, който стои до него 

трябва да каже „Аз се казвам … Аз съм от …. Ти се казваш … Ти си от …“ 
3. Следващият обучаем казва „Аз се казвам … Аз съм от … Ти се казваш … Ти си 

от … Той/тя се казва … Той/тя е от …“ 
4. Играта продължава, докато и последният обучаем участва, като той трябва да 

каже имената на всички в групата и откъде са.  
5. Ако някой от обучаемите се затруднява със запомняне на имената, останалите 

му подсказват. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ако обучаемите се познават, освен името си, всеки трябва да добави и жест, 
който останалите трябва да запомнят и повторят (поклон, въздушна целувка, зна-
кът за победа, и т.н.).  

2. Ако обучаемите са на по-високо ниво, освен името си те трябва да добавят и 
друга информация за себе си – напр. хоби; нещо любимо; нещо интересно, което 
са направили; място, където искат да отидат; прилагателно, което ги охарактери-
зира (за напреднали – прилагателното да започва със същата буква, както името 
им) и т.н. 

3. Ако групата е прекалено голяма, може да я разделите на две или три и след като 
изиграят играта, се събират заедно и всеки представя на останалите някой от 
своята група. 

 
Графики и илюстрации  
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17. КАКВО Е ТОВА? 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на урока или за преговорни уроци 

Умения: говорене, слушане, писане, четене 

Теми: храна 

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15  минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят написва предварително на дъската съставките на типично българско 
ястие, за което обучаемите имат информация (напр. домати, краставици, лук, 
чушки, олио, сирене). 

2. След това пита обучаемите: „Какво е това?“ и те трябва да познаят, че е шопска 
салата 

3. После всеки обучаем трябва да напише в тетрадката си за няколко минути със-
тавките на традиционно или любимо ястие и да го представи пред групата. 

4. Групата трябва да познае ястието. 
  

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздели групата на малки групи, които работят заедно и после 
представят ястието си. 

2. Ако групата е по-високо ниво, може да напишат рецепти за приготвяне на типични 
ястия. 
 

Графики и илюстрации 
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18. КАКВО ИМА ТУК? 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на часа, както и за преговорни уроци 

Умения:  говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: картинки от различни списания или рекламни материали на раз-
лични теми, тиксо 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят залепя на дъската картина за кратко време (около 1 минута) и след това 
я отлепя. Картината трябва да е по-голям формат и да се вижда добре от всички. 

2. Учителят пита какво има на картината и обучаемите назовават нещата, които си 
спомнят. 

3. Учителят отново показва картина за кратко време и пак я скрива, след което за-
дава допълнителни въпроси към нея – напр. Колко струва ...? Какъв цвят е ...? 
Колко ... има? Броят и трудността на въпросите зависят от нивото на групата. 

4. Учителят показва за последен път картината, за да сверят отговорите. 
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздели групата на два отбора и активността да има състеза-
телен характер. Побеждава този отбор, който даде най-много и верни отговори. 

2. Учителят може да постави задача обучаемите да направят списък на нещата, 
които са видели на картинката. Ако са разделени на отбори, всеки отбор може да 
излъчи представител, който да напише думите на дъската. 

3. Същата активност може да направи не със картина, а с различни предмети, които 
учителят може да постави на бюрото и после да покрие с голям лист хартия. 
 

Графики и илюстрации 
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19. КОЯ Е ДУМАТА? 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на урока или за преговорни уроци 

Умения: четене, говорене, писане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10  минути 

Материали: малки листчета с написани думи с разбъркани букви (напр. думата 
„ябълка“ може да е „ъбяалк“) – листчетата са толкова, колкото са 
обучаемите 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят раздава предварително написаните листчета с познати думи, които се 
отнасят към изучаваната тема. 

2. Учителят дава 1–2 минути, след което всеки казва своята дума и я записва на 
дъската. 

3. Думите могат да бъдат включени в изречения, ако има време. Изреченията се 
правят от обучаемите. 

  

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздели групата на два отбора, които се състезават помежду 
си, като получават по няколко думи, на които трябва да подредят правилно бук-
вите и после да свържат в изречение. 
 

Графики и илюстрации 
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20. КЪДЕ Е КОТКАТА? 
 

Цели: упражняване на лексика, предлози за място и членуване – актив-
ността е много подходяща за преговор, за началото или края на 
часа 

Умения: говорене, слушане 

Теми: къща, мебели, сгради 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: картинки на  различни  стаи – кухня, хол, спалня, баня; карта на 
град с различни сгради; малка снимка на котка; тиксо 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят залепя на дъската приготвените картинки за часа и записва въпроса: 
„Къде е котката?“ 

2. След това поставя снимката на котката на една от картините – например в хола 
на стола – и задава въпроса на някой от обучаемите, който трябва да даде пълен 
отговор – „Котката е в хола на стола.” 

3. Учителят продължава да мести снимката на котката по картинките, докато се уп-
ражни цялата лексика и предлозите за място и докато всички обучаеми отговорят 
на въпроса. 

4. Може някой от обучаемите да заеме мястото на учителя. 
 
Графики и илюстрации 

 

 

 
  



25 
 

21. ЛЮБИМИ ДУМИ 
 

Цели: преговор и усвояване на нова лексика – активността е особено подхо-
дяща за начало на урок 

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група, малки групи, двойки.  

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят казва на обучаемите една или две любими свои думи.  
2. Обучаемите му задават въпроси за тези думи – какво означават, защо учителят 

ги харесва, как се произнасят и пишат и т.н.  
3. Обучаемите имат няколко минути да помислят кои са техните любими български 

думи и да ги запишат в тетрадките си.  
4. Обучаемите стават и разговарят с останалите от класа по двойки за любимите си 

думи. Двойките периодично се сменят, за да може всеки да чуе любимите думи 
на 4–5 свои съученици. 

5. След това обучаемите сядат по двойки и всеки споделя с другия кои нови думи е 
научил.  

6. Накрая на активността учителят записва няколко думи на дъската, които са нап-
равили най-силно впечатление на обучаемите. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Думите могат и да са по конкретната тема на урока. 
2. Обучаемите могат да напишат изречения с пет нови думи, които са научили. 
3. Учителят подготвя картинки с илюстрации на различни предмети, пейзажи, хора 

и т.н. (поне по три картинки за всеки обучаем) и ги слага на масата или на дъската. 
Всеки обучаем става и взема две картинки – на нещо, което обича, и на нещо, 
което не обича. Всеки показва картинките си на класа и обяснява защо ги е изб-
рал. 

 
Графики и илюстрации  
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22. НАДБЯГВАНЕ 
 

Цели: преговор на граматика и лексика 

Умения: слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи  

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят записва на дъската две или повече граматически категории, които често 
се грешат – напр. мъжки, женски и среден род – или думи, които ги характеризи-
рат – напр. един, една, едно.  

2. Обучаемите се разделят на два отбора и участниците във всеки отбор се нареж-
дат в редица един след друг. 

3. Учителят казва дума, напр. „сандвич“, и първият обучаем от всеки отбор тича към 
дъската и посочва правилната граматическа категория – м.р. или „един“. 

4. Който пръв посочи правилния отговор, печели точка за своя отбор. 
5. Играта се играе, докато всички обучаеми минат поне по един път. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Състезанието с надбягване е особено подходящо за деца. Вместо надписи на 
дъската, учителят може да постави два или повече стола с надписани етикети на 
граматическите категории, които се преговорят. 

2. Ако обучаемите са възрастни, вместо да бягат до дъската, обучаемите могат да 
стоят пред нея и само да посочват правилния отговор или да го ограждат с мар-
кер. 

3. Вместо граматически категории, на дъската може да се правят списъци от лекси-
кални групи – напр. храни и напитки, националности и езици и т.н. – като всеки 
участник в отбора трябва да впише по една нова дума към групата. 

4. Обучаемите могат да съставят т.н. „стълби от думи“ - някой от обучаемите казва 
буква, напр. „с“. Учителят обяснява на обучаемите, че трябва да изградят стълба 
с тази буква – т.е. трябва да напишат думи, които започват с тази буква, първо – 
с две букви, после – с три букви, и т.н., без да пропускат нито едно число – напр. 
са, сто, стол, салам, сирене, сигурен и т.н. Играта се играе на няколко кръга с 
различни букви. 

 
Графики и илюстрации  
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23. НАЙ-ДОБРИТЕ ПРИЯТЕЛИ 
 

Цели: задаване на въпроси – активността е особено подходяща за прего-
ворни уроци, но може да се използва и за упражняване на нова лексика

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: няма 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Двама добри приятели или членове на едно семейство застават пред класа. 
2. Останалите обучаеми им задават въпроси, с които искат да разберат колко добре 

се познават двамата – напр. Има ли братя и сестри? На колко години е? Каква 
музика обича да слуша? Кога е рожденият ден на твоя приятел? Кой е люби-
мият му артист или певец? и т.н. 

3. Единият обучаем отговаря на въпросите, а другият потвърждава или опровер-
гава неговите отговори. 

4. Играта се провежда с няколко двойки, като победител е двойката, която има най-
много верни отговори. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Вместо да отговарят веднага обучаемите могат да записват отговорите си – за 
себе си и за своя приятел, за да не могат да ги манипулират. 

 

Графики и илюстрации  
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24. НАЙ-ДЪЛГАТА ДУМА 
 

Цели: преговор и усвояване на нова лексика – активността е особено подхо-
дяща за начало на урок 

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група, малки групи, двойки  

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: маркер 

 

Стъпки за провеждането: 

1. Класът се разделя на групи от трима или четирима.  
2. Учителят пише на дъската девет различни букви, като между тях трябва да има 

и гласни, и съгласни.  
3. Групите имат 2 минути, за да намерят най-дългата дума на български, която мо-

гат да напишат с тези букви. Всяка буква може да бъде използвана само веднъж 
и собствените имена не участват в играта.  

4. След като минат две минути всяка група написва думата си на дъската и учителят 
проверява дали е написана правилно.  

5. Всеки отбор получава толкова точки, колкото букви е използвал в думата си.  
6. Провеждат се няколко кръга на състезанието.  

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Вместо една дълга дума, групите могат да пишат списъци от думи, които могат 
да се напишат с тези букви. Този подход е по-подходящ за начинаещи, защото 
това им дава възможност да преговорят повече на брой, но по-кратки думи. 

 
Графики и илюстрации  
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25. НАЙ-ДЪЛГОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на часа 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят казва едно просто изречение свързано с темата, която се изучава. Нап-
ример: „Аз ям.“ 

2. Първият обучаем повтаря същото изречение, но прибавя друга дума. Например: 
„Аз ям пица.“ Може да се прибавя една или две думи. 

3. Идеята е всеки един от обучаемите да се включи. Играта свършва, когато някой 
направи грешка. 

4. Учителят записва на дъската последното правилно изречение. Победител е този, 
който го казва. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Този, който е направил грешката, може да подаде ново просто изречение. 
 
Графики и илюстрации 
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26. НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРА 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси 

Умения: говорене, слушане, четене 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: две групи 

Времетраене: 15 минути 

Материали:  

 

малки листчета, на които учителят е написал няколко въпроса и 
техните отговори (въпросите и отговорите са на различни лист-
чета); купа; маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят разделя групата на два отбора, които застават от двете страни на ста-
ята. 

2. Учителят поставя всичките въпроси в купата и ги разбърква, след което всички от 
първия отбор изтеглят въпрос. 

3. Учителят поставя всичките отговори в купата, разбърква ги и след това всички от 
втория отбор изтеглят отговор. Трябва да има еднакъв брой листчета с отговори 
и въпроси. 

4. Учителят дава определено време – 7–8 минути, двата отбора образуват кръг и 
започват да търсят въпросите и отговорите. 

5. Всички въпроси и отговори се прочитат и, ако има нужда, се записват на дъската. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да приготви повече въпроси и отговори от броя на обучаемите – 
зависи от нивото на групата и времето, с което разполага. 

 
Графики и илюстрации 
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27. НАМЕРИ НЯКОЙ, КОЙТО… 
 

Цели: задаване на ли-въпроси - активността е особено подходяща за прего-
ворни уроци, но може да се използва и за упражняване на нова лексика

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: работни листове и химикалки 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят раздава на обучаемите предварително подготвените работни листове 
(табл. 1) и им дава инструкции за работа. 

2. Обучаемите стават и си задават въпроси с цел да открият хора, които отговарят 
на описанията в работния лист. 

3. При положителен отговор обучаемият записва името на събеседника си срещу 
съответното описание, като не може да запише едно име повече от един път. 

4. Победител е този, който завърши пръв или има най-много записани имена в ра-
ботния си лист. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ако учителят няма възможност да размножи работни листове за обучаемите, за-
писва информацията на дъската, а обучаемите записват само номера на въпроса 
и името на събеседника си. 

2. Темите, броя и сложността на въпросите варират според темата и целта на урока 
и възрастта и нивото на обучаемите. 

3. Ако има достатъчно време, обучаемите могат да разкажат за себе си, като изпол-
зват опорните точки от работния лист. 

 
Графики и илюстрации – Таблица 1 

Таблица 1 
НАМЕРИ НЯКОЙ, КОЙТО… Име 

1. обича баница 
2. няма мобилен телефон 
3. има брат и сестра 
4. не закусва 
5. говори английски 
6. не гледа телевизия 
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28. НАРИСУВАЙ ПОРТРЕТ 
 

Цели: упражняване на лексика 

Умения: говорене  

Теми: части на тялото 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10  минути 

Материали: малки сгънати листчета с написани номера от едно до шест (броят 
на листчетата зависи от броя на обучаемите – всеки обучаем 
трябва да изтегли шест листчета), купа за листчетата 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят записва на дъската: 1 – глава, 2 – стомах,  3 – ръце и крака, 4 – очи, 5 –
уши, 6 – зъби. 

2. Учителят поставя листчетата в купата, разбърква ги и всеки обучаем изтегля 
шест листчета, които подрежда по реда на изтеглянето на чина си. 

3. Обучаемите трябва да нарисуват портрет на извънземно, като числото на пър-
вото изтеглено листче отговаря на броя на главите, второто на стомаха и т.н. – 
следва се списъкът на дъската. 

4. Учителят дава няколко минути за рисунката и после всеки я представя, като уп-
ражнява лексиката за частите на тялото. 

  

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да залепи на дъската човешко тяло и отстрани обучаемите да 
напишат частите на тялото и съответните глаголи. Например: очи –  виждам, гле-
дам... 
 

Графики и илюстрации 
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29. НАСТОЛНА ИГРА „ЗМИИ И СТЪЛБИ“ 
 

Цели: упражняване на лексика и граматика, отговор на въпроси – актив-
ността е особено подходяща за преговорни уроци, но може да се из-
ползва и за упражняване на нова лексика и граматика 

Умения: говорене 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група, малки групи, двойки, индивидуално 

Времетраене: 30–50 минути 

Материали: хартиено копие на настолната игра, 60 карти с езикови задачи, зар-
чета, пулове или пионки 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят разделя обучаемите на малки групи – по 3-4 човека и раздава на всяка 
група копие от настолна игра, 60 карти с езикови задачи, 1 зарче и пионки или 
пулове за всеки участник. Ако учителят няма пионки или пулове, обучаемите из-
ползват други малки предмети – копчета или цветни листчета. При липса на 
зарче, може да се теглят листчета с цифрите от 1 до 6.  

2. Учителят обяснява, че целта на играта е всички играчи да достигнат до края, като 
изпълняват различни езикови задачи, според номера на квадратчето, на което 
попадат. Ако участникът попадне на квадратче, от което започва стълба, се из-
качва нагоре, а ако попадне на квадратче с глава на змия, слиза надолу. При 
грешен отговор участникът се връща назад. Победител е този участник, който 
достигне пръв до края на играта.  

 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Играта може да се играе в голяма група, като таблицата е нарисувана на дъската 
или на голям лист хартия. Може да се играе също така по двойки или дори инди-
видуално. 

2. Варианти на езикови задачи – назоваване на думи от картинки, съставяне на из-
речения с дадени думи, подреждане на думи в изречение, спрягане на глаголи, 
съгласуване по род и число, поправяне на граматически грешки в изречения, от-
говор на въпроси. 

3. Вместо да съставя нови задачи, учителят може да разреже упражненията от 
учебник или работна тетрадка и да ги номерира от 1 до 60. 
 

Графики и илюстрации – стр. 34. 
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30. НЕДОВЪРШЕНИ КАРТИНИ 
 

Цели: преговор и упражняване на лексика – активността е особено подхо-
дяща за преговорни уроци, но може да се използва и за упражняване 
на нова лексика 

Умения: говорене 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят прави списък от думи, които иска да преговори. 
2. Учителят почва да рисува на дъската илюстрации на думите от списъка една по 

една, като ги рисува на части.  
3. След всяка добавена част от рисунката пита обучаемите какво е това и те се 

опитват да отгатнат. Учителят ги окуражава да дават различни предположения. 
На този етап той нито приема, нито отхвърля тези предложения. 

4. Всяка рисунка се довършва на 4–5 етапа. Когато рисунката е завършена, над нея 
се записва правилната дума. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Вместо да рисува сам думите, учителят може да ги напише на листчета и учени-
ците да теглят листче и да рисуват думата, която им се падне, без да я казват на 
останалите. Те трябва да я кажат на български, след като видят рисунката. 

2. Вместо на части, рисунката може да бъде от необичайна гледна точка – напр. 
правоъгълник – маса, гледана отгоре; два концентрични кръга – шапка с перифе-
рия и т.н. 

3. При работа с малки деца или възрастни, които още не могат да четат и пишат 
учителят може да им прошепне думата, която трябва да нарисуват. 

4. Играта може да се играе и на двойки и в малки групи без предварителен списък 
от думи. 

 
Графики и илюстрации 
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31. НЕПОЗНАТИ В САМОЛЕТА 
 

Цели: поддържане на разговор по общи теми 

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: няма 

 

Стъпки за провеждането: 

1. Всеки обучаем трябва да си създаде въображаема идентичност и да измисли и 
запише на листче информацията за себе си – име, възраст, професия, семейно 
положение и т.н. 

2. Учителят обяснява, че всички трябва да си представят, че са в самолет и седят 
до човек, когото не познават. Полетът продължава 10 минути и те трябва да под-
държат разговор със съседа си през цялото време.  

3. Столовете се подреждат като в самолет и всички сядат. При подаден знак от учи-
теля, всички започват да разговарят със събеседника си.  

4. Учителят изпълнява ролята на стюарт, като ходи между редовете и помага с думи 
и фрази, когато се налага.  

5. Пред или след края на активността учителят преговаря подходящи фрази за за-
пълване на паузите в разговор – напр. Ами…, Това е интересно…, Ммм…, Да, 
така е… 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. За по-ниските нива времето на разговора може да е по-кратко – 5 минути.  
 

Графики и илюстрации 
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32. ОПИШЕТЕ И СРАВНЕТЕ 
 

Цели: описание и сравнение, упражняване на лексика и граматика – ак-
тивността е подходяща за преговорни уроци, за началото или края 
на часа 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група, малки групи 

Времетраене: 10–20 минути 

Материали:  картинки от списания и рекламни материали, тиксо (картинките 
трябва да са по две на определена тема – храна, град, апарта-
мент, всекидневни дейност и др.), маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят залепя картинка А и картинка Б на дъската (двете картинки са на една 
и съща тема). 

2. Учителят поставя задачата обучаемите да ги опишат и сравнят. Ако групата са 
начинаещи, само описват, като констатират приликите и разликите. Например: 
Тук има .... / Тук няма... 

3. Учителят записва на дъската по-трудните описания и сравнения. Добре е да се 
акцентира на всичките детайли от картините – цвят, големина, брой, местополо-
жение… Така се упражнява лексика, определителен член, предлози, глаголно 
време, съгласуване, сравнителна степен. 

 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздели групата на два отбора и активността да има състеза-
телен характер. Печели този отбор, който опише повече детайли и направи по-
вече сравнения. 

2. Учителят може да постави задача обучаемите да напишат описанията и сравне-
нията в тетрадките си и после да ги представят пред другите. 
 

Графики и илюстрации 
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33. ОРИЕНТИРАНЕ В ГРАДА 
 

Цели: упражняване на повелително наклонение, глаголи за движение, посоки 
и обществени сгради, предлози за място 

Умения: говорене и слушане 

Теми: ориентиране 

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група, двойки 

Времетраене: 15–20 минути 

Материали: тиксо, листове хартия, столове и маси 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят начертава на пода с тиксо схема на град с улици и основни сгради и 
залепя листове с имената им. 

2. Обучаемите един по един застават в начална позиция и учителят и дава указания 
как да стигнат до определено място в града (напр. Вървете направо. Спрете. За-
вийте наляво и т.н.). 

3. После обучаемите си дават указания по двойки. 
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да използва столове и маси, които да играят ролята на сгради. 
2. Ако времето е хубаво, схемата може да бъде нарисувана в по-голям мащаб на 

двора с тебешир. 
3. Обучаемите могат да играят по двойки, като единият е таксиметров шофьор, а 

другият – клиент. Двамата се движат заедно из града, като клиентът дава указа-
ния на шофьора как да стигне до определено място. 

 

Графики и илюстрации  
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34. ОТГАТНЕТЕ ДУМАТА 
 

Цели: преговор на лексика – активността е особено подходяща за преговорни 
уроци, но може да се използва и за упражняване на нова лексика 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група, малки групи, двойки 

Времетраене: 10–20 минути 

Материали: карти или листчета с написани думи 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Всеки обучаем получава по една дума, написана на карта или листче. 
2. Обучаемите излизат пред групата един по един и обясняват думата, като изпол-

зват 5 други думи, които са свързани по асоциация с нея. Например, ако думата 
е къща, могат да бъдат използвани думи като дом, семейство, стаи, покрив, ад-
рес.  

3. Останалите обучаеми трябва да отгатнат думата. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Обучаемите могат да избират думи сами, вместо да ги получават от учителя. 
2. Обучаемите могат да дават дефиниция на думата, вместо да изброяват думи по 

асоциация. 
3. Вместо думи или дефиниции, обучаемите могат да правят пантомима, с която да 

илюстрират думата. 
4. На листчето вместо дума може да има илюстрация или превод на думата. 
5. Играта може да бъде направена като състезание между два отбора, които трябва 

да отгатнат дума, която учителят е избрал. 
 
Графики и илюстрации  
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35. ОТКРИЙ ГРУПАТА ОТ ДУМИ 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на часа, както и за преговорни уроци 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят написва на дъската познати думи, които се отнасят към различни теми. 
2. Обучаемите трябва да открият всичките думи, които се отнасят към една тема. 
3. Учителят ги огражда, така че всички да ги видят. По възможност думите от всяка 

група се ограждат с различен цвят маркер или тебешир или се отбелязват с раз-
личен за всяка група знак. 

4. С някои от думите обучаемите правят изречения. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Вместо учителят да пише думите, един от обучаемите прави това, като другите 
му диктуват различни думи. 

2. След това излиза друг, който се опитва да намери групата от думи, свързани с 
една тема и я огражда. 

3. Активността свършва, когато всички групи от думи са открити и е посочена те-
мата, която ги обединява – храна, град, всеки ден, дрехи... 
 

Графики и илюстрации 
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36. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на часа, както и за преговорни уроци 

Умения: говорене, четене 

Теми: плодове и зеленчуци 

Ниво: начинаещи 

Организация: малки групи 

Времетраене: 10 минути 

Материали: два комплекта от картинки на плодове и зеленчуци, изрязани от 
брошури за супермаркети;  имената на плодовете и зеленчуците, 
написани на малки листчета 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят разделя групата на два отбора и раздава по един от приготвените ком-
плекти. 

2. Задачата е всяка група да раздели плодовете и зеленчуците в две колонки и след 
това под всяка картинка да постави наименованието й. 

3. Печели групата, която по-бързо и вярно изпълни задачата. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят поставя за задача да се направят изречения или въпроси по темата, 
като се използват картинките. Ако на картинките има цена, може да се пита за 
цената, да се сравни колко струва това в тяхната страна 

2. Същата игра може да се направи с различни хранителни продукти, дрехи, време, 
всекидневни активности. Ако групата е малка, не е нужно да се разделя. 
 

Графики и илюстрации 
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37. ПОДРЕДЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА 
 

Цели: упражняване на лексика и граматика – активността е подходяща за 
преговорни уроци, както за началото или края на урока 

Умения: четене, говорене и слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали 

Организация: голяма група, малки групи, по двойки, индивидуално 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: нарязан на лентички текст на определена тема (лентичките са 
добре разбъркани) 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят подготвя текст по темата и го нарязва на лентички, които разбърква 
добре. Трябва да има толкова копия, на колкото групи ще раздели голямата група 
или за всички обучаеми, ако групата е малка и ще работят индивидуално. 

2. Разделя групата и раздава нарязания текст. 
3. Задачата е да се подредят правилно изреченията. 
4. Победител е този, който направи това най-бързо и правилно. 
5. Учителят посочва един от обучаемите да прочете текста. Може всички да четат 

заедно. 
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Същата активност може да се направи с отделни думи, които да се подредят в 
изречения. 

2. Може да се работи допълнително с текста – задаване на въпроси, смяна на ли-
цето (ако текстът е в 1 л.ед.ч. да се превърне в 3 л.ед.ч.), трансформация на 
глаголното време, заместване на определени думи с техни синоними или анто-
ними. 

3. Учителят дава задача да напишат подобен текст за себе си или приятел. 
 

Графики и илюстрации 
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38. ПОСЛЕДНИЯТ Е ПЪРВИ 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за преговорни 
уроци, началото или края на часа 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10 минути 

Материали: няма 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят казва позната дума – например „масло“. 
2. След това посочва един от обучаемите, който трябва да каже дума с последната 

буква от тази дума – например „обичам“. 
3. Следващият трябва да измисли друга, която започва с последната буква – нап-

ример „моля“. 
4. Играта свършва, когато няма повече предложения за нови думи. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Същата активност може да се направи с топка – вместо да посочва обучаем, учи-
телят му подава топката, той, от своя страна, я подава на друг обучаем, който е 
дал знак, че има готова дума и т.н. 

2. Учителят може да раздели групата на два отбора, които да се състезават по-
между си. Печели този, който каже последната дума. 
 

Графики и илюстрации 
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39. ПРЕДСТАВИ МОЯТА КАРТИНА 
 

Цели: упражняване на лексика и граматика 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни – хоби, семейство, работа и др. 

Ниво: начинаещи, средно напреднали  

Организация: малки групи  

Времетраене: 15–20 минути 

Материали: хартия, цветни маркери/моливи 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят дава на всеки обучаем лист хартия и цветни маркери или моливи и им 
казва, че трябва да разделят листа на четири квадрата.  

2. Във всеки квадрат те трябва да нарисуват нещо характерно за себе си (хоби, 
професия, семейство и т.н.), без да пишат думи.  

3. Обучаемите имат само 1 минута да нарисуват и четирите картини, т.е. те не 
трябва да бъдат много детайлни.  

4. След една минута учителят разделя обучаемите на групи по 5–10 човека и им 
казва да седнат в кръг.  

5. Всеки дава картината си на човека до него. 
6. След като всеки обучаем има картина, той трябва да представи човека, който я е 

нарисувал, на останалите от групата.  
7. След като представянето приключи, този, който е нарисувал картината, казва 

какво е било вярно и какво – не, като прави необходимите уточнения. 
8. Активността приключва, когато всички в групата са представени.  

 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ако са работили 2 или повече групи, обучаемите може да се разделят на двойки 
и всеки да разкаже това, което е научил за обучаемите от своята група.  

2. Ако обучаемите са на по-ниско ниво, учителят може да им каже какво да нарису-
ват във всеки квадрат – напр. в първи квадрат – семейство, във втори – любима 
храна, в трети – професия, четвърти – хоби.  

3. Ако обучаемите са начинаещи, могат да представят собствените си картини.  
 

Графики и илюстрации  
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40. ПРОДЪЛЖЕТЕ ИСТОРИЯТА 
 

Цели: упражняване на лексика и граматика – активността е подходяща за 
началото или края на часа, както и за преговорни уроци 

Умения: говорене, слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят казва едно изречение и го записва на дъската. Например: Мохамед жи-
вее в България. 

2. Това изречение е начало на история, която обучаемите трябва да продължат. 
3. Всеки един от обучаемите казва следващото изречение, което трябва да има 

връзка с предишното.  
4. Историята свършва, когато всички обучаеми вземат участие поне по един път. 

Краят може да бъде поставен от учителя. 
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да постави като условие използването на определено граматично 
време или да даде ключови думи. 

2. Учителят може да раздели групата на два или повече отбора, които да напишат 
историята за определено време и после да я представят пред другите обучаеми. 
Това е подходящо за средно напреднали и напреднали.  

3. Активността може да се използва за индивидуална работа – учителят написва 
изречението, дава определено време и всеки пише своята история, след което я 
прочита пред останалите обучаеми. 
 

Графики и илюстрации 
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41. ПРОУЧВАНЕ 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси – активността е особено подходяща 
за преговорни уроци, но може да се използва и за упражняване на нова 
лексика 

Умения: говорене, слушане, писане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5–10 минути 

Материали: работни листове, химикалки 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят раздава на обучаемите предварително подготвените работни листове 
(табл. 1) и им дава инструкции за работа. 

2. Обучаемите стават и разговарят с цел да попълнят информацията в работния 
лист. 

3. Всеки обучаем трябва да интервюира петима други обучаеми. 
4. След като всички обучаеми са попълнили таблиците си, учителят задава въпроси 

за проверка, като „Кой е любимият цвят на Фатима?“. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ако учителят няма възможност да размножи работни листове за обучаемите, за-
писва информацията на дъската, а обучаемите копират таблицата в тетрадките 
си. 

2. Темите и броят на въпросите варират според темата и целта на урока и въз-
растта на обучаемите. 

3. Ако има достатъчно време, обучаемите могат да разкажат за един от хората, ко-
ито са интервюирали. 

4. Резултатите от проучването може да се обобщят на дъската. 
5. За средно напреднали – учителят записва на дъската списък с изречения, които 

започват с „Кога за последен път…“ и продължават с фрази в минало време, като: 
игра футбол, ходи на кино, яде торта, купи подарък и т.н. (Учителят трябва да 
внимава да не включи тема, която не е подходяща за групата.) 

 
Графики и илюстрации  

Таблица 1 
Име Любима храна Любим цвят Любимо хоби Любимо място 
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42. ПЪТУВАНЕ 
 

Цели:  упражняване на лексика и граматика (бъдеще и минало време), зада-
ване и отговаряне на въпроси 

Умения:  говорене и слушане 

Теми:  пътуване  

Ниво:  начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация:  малка и голяма група 

Времетраене: 15–20 минути 

Материали:  снимки от известни градове, маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят приготвя снимки на известни градове от различни страни. Може да се 
използват списания или каталози на туристически агенции. Ако групата е по-
малка – всеки трябва да получи снимка, a ако е по-голяма – трябва да се раздели 
на по-малки групи и за всяка група трябва да има снимка. 

2. Учителят написва на дъската глаголите, които трябва да се използват, за да се 
опише пътуването – заминавам, тръгвам, отивам, пристигам, виждам, закусвам, 
обядвам, вечерям, пия, спя, купувам, ходя, срещам се, връщам се... Броят на гла-
голите зависи от нивото на групата. 

3. Учителят раздава снимките, сложени в лист хартия. Само обучаемият или гру-
пата, която ще работи с тази снимка, трябва да я видят. 

4. Всеки обучаем описва мястото, което има на снимката, като използва дадените 
глаголи. Другите трябва да отгатнат името на града. Ако не могат, задават въп-
роси за повече информация. След отгатването на името на мястото, продължа-
ват да задават въпроси за допълнителна информация като времето, хората, ко-
ито живеят там... 

5. Учителят записва на дъската зададените въпроси. 
6. Победил е този, който опише най-подробно мястото и зададе най-много въпроси 

на другите. 
 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздаде по две снимки от различни места, за да може обучае-
мият да описва и сравнява. 

 
Графики и илюстрации 
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43. СЕМЕЙНО ДЪРВО 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси 

Умения:  говорене, слушане и писане 

Теми: семейство 

Ниво: начинаещи 

Организация:  голяма група 

Времетраене: 25–30 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят представя своето семейство, като рисува семейното си дърво на дъс-
ката. 

2. След това учителят раздава по един бял лист А4 на обучаемите, на който те ри-
суват семейното си дърво.  

3. Всеки един от обучаемите представя семейството си пред групата, като залепя 
листа си на дъската. 

4. Обучаемите задават въпроси за членовете на представеното семейство – на 
колко години е всеки един, къде живее, какво работи, женен ли е, има ли деца, 
каква храна обича и не обича... 

5. Учителят коригира отговорите и въпросите. Ако има нужда, може да ги напише на 
дъската. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят поставя задача всеки един от обучаемите да представи семейството 
на някой друг от групата. 

 
Графики и илюстрации 
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44. СКРИТИ ДУМИ 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на часа, както и за преговорни уроци 

Умения: говорене, слушане, четене 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: малки групи, по двойки, индивидуално 

Времетраене: 5–15 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят написва на дъската или раздава на листове таблица, в която обучае-
мите трябва да открият думи от една или повече теми. Големината на таблицата 
се определя от времето, с което разполага учителят, и нивото на групата. 

2. Обучаемите могат да работят в малки групи, по двойки или индивидуално. 
3. Победител е този, който открие всичките думи. Той прочита думите. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. В таблицата може да има не само скрити думи, но изречения. 
2. Учителят поставя за задача всеки един от обучаемите да направи подобна таб-

лица, след това събира готовите таблици и ги раздава отново на обучаемите, 
като внимава всеки да получи таблица, която не е правена от него. 

3. Учителят дава няколко минути за работа и този, който намери скритите думи най-
бързо, е победител. 

  

Графики и илюстрации  
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45. СТЕНА ОТ ДУМИ 
 

Цели:  упражняване на лексика – особено подходяща активност за пър-
вите уроци, когато се усвоява азбуката 

Умения:  говорене, четене, слушане, писане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: маркер 

 
 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят написва на дъската познати думи. Броят им зависи от времето, с което 
разполага. 

2. Учителят дава задача на обучаемите да намерят думи, които започват с опреде-
лени букви от написаните думи на дъската и да ги напишат в тетрадките си. Нап-
ример, всички думи, които започват с буквата А или Б… 

3. Побеждава този, който най-бързо открие думите. 
4. Учителят прочита всичките думи, а след него и обучаемите ги прочитат. 
5. Всеки от обучаемите избира по три думи и прави изречения с тях. 
6. Учителят проверява изреченията. 

 
Графики и илюстрации 
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46. СТЪЛБА ОТ ДУМИ 
 

Цели: упражняване на лексика – активността е подходяща за началото 
или края на урока или за преговорни уроци 

Умения: говорене, слушане, писане, четене 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи 

Организация: голяма група 

Времетраене: 5  минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят  рисува на дъската стълба и написва в средата една дума, която по-
казва темата. Например, ако темата е време, може да напише „топло“. 

2. Обучаемите трябва да кажат или напишат на стълбата всички думи, свързани с 
„топло“, в посока нагоре или надолу по стълбата. 

3. Активността е много подходяща за дните на седмицата, месеците, сезоните, на-
речията за честота, числа, прилагателни. 

 

 Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Учителят може да раздели групата на два отбора, които се състезават помежду 
си, като побеждава този отбор, който напише най-много думи на стълбата. 

2. Учителят може да постави задача да се направят изречения с думите и въпроси 
към тях. 
 

Графики и илюстрации 
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47. СЪРВАЙВЪРИ 
 

Цели: преговор на лексика за професии 

Умения: говорене, слушане 

Теми: професии 

Ниво: средно напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 10–15 минути 

Материали: хартия, химикалки 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Учителят казва на обучаемите да си изберат една професия и да я напишат на 
листче. Важно е да не им казва предварително каква е играта, за да си изберат 
професията свободно. 

2. Всеки обучаем казва професията си и ако вече е била казана, трябва да я смени 
с друга – важно е всеки обучаем да е с различна професия. 

3. Учителят казва, че всички са група туристи, които се возят на голям надуваем 
балон над океана, който се е повредил и започва да пада. За щастие в далечи-
ната се вижда малък остров, но е ясно, че не могат да достигнат до него, ако не 
намалят теглото на балона и единственият вариант е да изхвърлят трима от гру-
пата в океана. Освен това не е ясно дали островът е обитаем и какви опасности 
крие.  

4. Всеки има 1 минута, за да убеди останалите, че неговата професия е важна за 
оцеляването на групата и трябва да го спасят. 

5. След като всички са изслушани, всеки записва на листче трите професии, които 
според него трябва да отпаднат. 

6. Учителят събира листчетата и съобщава резултата, като дава думата на тримата 
отпаднали участници за коментари. При желание, могат да се включат и остана-
лите.  

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ситуацията може и да се промени – изгубени в пустинята, в джунглата, на север-
ния полюс и т.н. 

 
Графики и илюстрации  
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48. ТЕМАТИЧНО ПАРТИ 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси – активността е особено подходяща 
за преговорни уроци 

Умения: говорене и слушане 

Теми: разнообразни 

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 20–25 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. Обучаемите сядат в две редици един срещу друг.  
2. Учителят записва една от учените теми на дъската (напр. свободно време). Обу-

чаемите имат една минута да разговарят на тази тема.  
3. След една минута учениците от едната редица се изместват с един стол, така че 

всеки седи срещу нов партньор. Учителят записва на дъската друга тема (напр. 
семейство) и обучаемите разговарят на новата тема.  

4. След като обучаемите са разговаряли по двойки по пет или шест различни теми, 
те сядат по местата си и всеки трябва да разкаже за някой друг от групата. Ако 
се затрудняват, учителят може да им задава въпроси: Какво е хобито на …? 
Колко братя и сестри има …? и т.н.  

 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Партито може да се организира и по-реалистично и раздвижено: вместо да седят, 
обучаемите са прави и разговарят по двойки или в малки групи по зададените 
теми. Като фон може да се използва лека музика и при всяка смяна на музиката 
– на 2–3 мин. – обучаемите си разменят партньорите. 

2. Вместо написани теми на дъската, учителят раздава на всеки обучаем две или 
три недовършени изречения, написани на лист хартия. Изреченията могат да бъ-
дат за тяхното семейство; неща, които обичат или не обичат, и т.н. Обучаемите 
мислят как да завършат изреченията и после разговарят по двойки по тези теми. 
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49. ТОПКА С ВЪПРОСИ 
 

Цели: задаване и отговаряне на въпроси – активността е подходяща за на-
чалото или края на урока, както и за преговорни уроци 

Умения:  говорене и слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво:   начинаещи 

Организация:  голяма група, малка група 

Времетраене:  10–15 минути 

Материали плажна топка с написани с маркер въпросителни думи – какво, кой, 
къде, как, колко, какъв, каква, какви, защо, ли 

 

Стъпки за провеждането: 

1. Учителят задава темата – храна, семейство, пътуване, пазаруване... 
2. Обучаемите се нареждат в кръг и учителят подава топката на един от тях. Той 

трябва да зададе въпрос по темата с въпросителната дума, която е под или най-
близо до показалеца му, когато хване топката. 

3. Учителят коригира зададения въпрос, ако е необходимо. 
4. Всеки един от обучаемите трябва да направи поне по един въпрос. 

 
Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Вместо на самата топка, думите могат да бъдат написани на хартия или тиксо и 
залепени на топката, за да може тя да се използва многократно. 

2. Вместо въпросителни думи, може да се използват глаголи, които обучаемият 
трябва да спрегне или използва в изречение. 

 

Графики и илюстрации 

 

 

  



55 
 

50. ФУТБОЛ 
 

Цели: преговор на лексика и граматика – активността е особено подходяща 
за преговорни уроци 

Умения: говорене и слушане 

Теми: разнообразни  

Ниво: начинаещи, средно напреднали, напреднали 

Организация: голяма група 

Времетраене: 20–25 минути 

Материали: маркер 

 
Стъпки за провеждането: 

1. На дъската учителят рисува голям правоъгълник във формата на футболно поле 
с врати от двете страни. По средата се рисува линия, а в двете полета – равно 
количество чертички – по 5–6 или повече.  

2. Обучаемите се разделят на два отбора, и си избират капитан и име на отбора. 
3. Учителят рисува на средата на полето кръгче и казва, че това е футболната 

топка, а целта е да се вкара гол на противниковия отбор. Ако дъската е магнитна, 
може да се използва магнит, в противен случай топката се залепя или се рисува 
на дъската.  

4. Отборите напредват, като отговарят на предварително съставени от учителя 
въпроси, които могат да бъдат свързани с преговор на граматика или лексика, 
или просто задачи от учебника или работната тетрадка.  

5. Отборът има 30 секунди, за да отговори на въпроса. Ако отговорят правилно, 
топката се премества с една стъпка напред в противниковото поле. Ако сбъркат, 
другият отбор има право да отговори и да се премести с две стъпки напред. 

6. Ако единият от отборите достигне до вратата на противника и „вкара гол“, печели 
точка и играта започва отново от средата на игрището.  

7. Мачът се играе до приключване на въпросите или за определено време.  
 

Идеи за адаптиране и надграждане: 

1. Ако отборите отговарят правилно на всички въпроси и играта се зацикли, учите-
лят може да промени правилата и да даде право на всеки отбор да отговаря, 
докато сбърка.  
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