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Plants 
Цели  

− Да се разширят знанията на децата за растенията и тяхната важност за живота на 

нашата планета. Да се разширят знанията на децата ролята на слънцето и водата за 

живота на планетата 

− Да се разширява речниковия запас от думи на английски език по темата за природата. 

− Да се развиват умения за откриване на зависимости и продължаване на редици.  

− Да се разширят знанията на децата за частите на растенията. 

− Да се формират и надградят знанията на децата за жизнения цикъл на растенията. 

 

Софтуерната разработка следва предложения в книгата на детето сценарий. Планетата е тъжна 

– тя няма слънце, няма растения, няма живот. Един ден планетата е огряна от слънцето. Вали 

дъжд. От топлината и водата се появяват растенията. Първо тревата, след това храстите, 

дърветата, цветята. Планетата става зелена и синя, изпълнена с живот. Планетата е щастлива. 

Поредицата от илюстрации са придружени с озвучени думи, представящи лексиката по темата. 

При щракване върху аудио-бутоните се възпроизвеждат звукови записи за съответните части от 

историята. Поредицата от илюстрации и интерактивни задачи имат за цел да подпомогнат 

учителя във фронталната му работа с групата. 

На първата страница са включени озвучени обекта. При щракване върху говорителя в горния 

десен ъгъл се чува кратък разказ на историята на планета: Ones upon a time there was a sad 

planet. The planet didn’t have a sun, and didn’t have any plants. (Имало едно време една тъжна 

планета. Планетата нямала слънце и нямала никакви растения.) Обръща се внимание на 

изображенията, показващи емоциите – дали планетата е тъжна (sad) или е щастлива (happy).  

Изображенията са озвучени. Правилната емоция, показваща, че планетата е тъжна се 

премества в центъра.  
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Следващата стъпка от мултимедийната ситуация ни представя положителното развитие на 

планетата, в резултат от срещата й със слънцето и водата. Върху екрана са разположени два 

високоговорителя. При щракване върху първия се чува кратък разказ: One day, the planet found 

the sun. With sun and rain, the planet started turning green. (Един ден планетата открила 

слънцето. С помощта на слънцето и на дъжда, планетата започнала да се раззеленява.) 

При щракване върху втория високоговорител се чува следващ запис: First, appeared the grass 

(Първо се появила тревата). Вниманието на децата се насочва към ключовите думи – sun, rain, 

grass. Трите бутона са озвучени (при щракване върху тях с инструмента Посочи).  

От децата не се очаква да прочетат думата, а да чуят нейното произнасяне. Следва се принцип 

от чуждоезиковото обучение, че когато новата дума се изучава с нейното изписване се 

формират устойчиви асоциации между звук, картина и надпис, което води до допускане на по-

малко правописни грешки в бъдеще и по-висока писмена грамотност на чуждия език.  

 

Следващите три кадъра предлагат аналогична схема на работа. Изслушва се записът, 

разположен в горната дясна част на екрана. Повтарят се ключови фрази и нови думи. Бутоните 

с надписани думи са озвучени. Думите трябва да се подредят до съответния обект върху 

илюстрацията.  
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Следващият кадър служи за завършване на историята на тъжната планета. Планетата е 

щастлива, защото има растения – треви, цветя, храсти и дървета. Основните цветове са синьо и 

зелено. Основният извод е: The planet was happy (Планетата била щастлива.) В центъра трябва 

да се постави позната на децата картинка, изобразяваща „щастие“ от таблото за чувства и 

емоции.  

  

Следващата задача цели развиване на логическо мислене у децата. Дадени са изображения на 

познати цветя и озвучени надписи на техните названия на английски език. Децата трябва да 

познаят кое цвете как се казва.  

Търси се аналогия между произношението на думите на български и английски. По този начин 

трябва да бъдат разпознати цветята Роза (Rose), Лилия (Lily) и теменужка/виолетка (Violet). 

Следващата логическа връзка трябва да бъде открита в думата Snow (сняг). Цветето, което 

подава цвета си в снега е кокичето. Неготово название на английски е snowdrop (цвете с 

увиснали над снега цветчета). Определянето на названието на маргаритката става по метода на 

изключването. Единственото останало цвете трябва да се казва Daisy.  

  

Със следващата задача се цели затвърждаване на изучените до момента думи по темата за 

растенията.  

Основните думи са plants, grass, tree, bush, flower. Задачата на децата е да чуят думите и да 

разположат надписите до правилните обекти. 
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На следващата страница е визуализиран жизненият цикъл на едно растение – семето (seed) 

покълва (seed with roots – семе с корени). От покълналото семе израстват листа (seed with 

leaves – семе с листа). Постепенно пораства младото растение (small plant – малко растение), 

което се развива и превръща в зряло растение (plant – растение). От цвета на зрялото растение 

се отделя семе, от което отново пониква и израства ново растение. Всички изображения са 

озвучени.  

  

В следващите задачи за затвърждаване на лексиката се използват задачи със сериация. Акцент 

е поставен върху заучаване на части на растенията – клон, листо, ствол. Включена е и 

илюстрация на бръмбар (beetle) като така може да се припомни лексика по темата за 

животните и това кой къде живее.  
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In the Flower Garden 
Цели  

− Да се затвърдят и надградят знанията на децата растенията и в частност – за цветята. 

− Да се разшири лексиката по темата за цветята 

− Да се затвърдят знанията за числото 10. 

Първите задачи се състоят в сглобяване на частите на цветята, за да се получат крайните 

изображения. Названията на цветята са надписани, а бутоните са озвучени. Изучават се 

названията на цветята маргаритка, кокиче, теменужка, минзухар,  (daisy, snowdrop, pansy, 

crocus).  

  

  

Следващата задача акцентира на броенето до 10. Децата трябва да отброят 10 цветя и да ги 

поставят в очертаното поле.  
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Следващия вид задачи е да се открие правилния силует на показаното цвете. Развива се 

наблюдателността на децата и в същото време се затвърждава новата лексика. Думите-

названия на цветята са записани, а бутоните са озвучени. 

  

  

  

Последната задача онагледява задачата от книгата на детето за апликиране на цветя от фигури 

и форми. Първо фигурите се подреждат, а след това с инструмента Кофа се оцветяват.  
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Fruits and Vegetables 
Цели 

− Формиране на лексика по темата за плодовете и зеленчуците. 

Чрез Echo учителят запознава децата с богатството от плодове и зеленчуци. Акцентира върху 

полезността им за здравето на човека. Обръща внимание на това, че имат различна форма и 

цвят. Плодовете и зеленчуците растат на различни места – плодовете са в овощната градина (in 

the orchard), а зеленчуците – в зеленчуковата градина (in the vegetable garden).  

Съдържанието по темата следва сценария, предложен в книгата на учителя по системата Play 

and Talk with Echo. Ябълката е самотна и тръгва из света, за да търси приятели. Първо среща 

крушата. Крушата я води към своя дом, който прилича на чаша за сок. Запознава я с плодовете. 

След това й казва, че може да намери още много приятели при техните съседи – зеленчуците. 

Показва техния дом, който прилича на купа за салата.  

След това се обръща внимание на формата. Някои плодове са като кръг имат кръгла форма. 

(They look like a circle, and when something looks like a circle, we say it is round.) 

На първия екран е разположена ябълката. Крушата е скрита встрани. Може да бъде преместен 

в хода на разказа на историята.  

  

Първо се въвежда лексиката за плодове, а след това за зеленчуци. Ябълката и крушата 

посещават последователно домовете на плодовете и на зеленчуците. Илюстрациите са 

озвучени.  

  

Следва  задача, при която децата трябва да подредят картинките според това кои храни са 

подходящи за направата на сок и кои – за направа на салата.  
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Вниманието на децата се насочва към формата на плодовете и зеленчуците и по-точно – 

откриването на тези с кръгла форма. В чинията посочено дете трябва избере и постави няколко 

кръгли плодове и зеленчуци и да ги назове. Учителят може да постави допълнителни 

изисквания.  

  

От кръгове децата трябва да апликират плодове. За онагледяване на задачата може да се 

използва следващата интерактивна задача. Трябва да се подредят кръгчетата, така че да се 

получат грозде и череши.  

  

Прави се връзка със знанията по математика. Децата трябва да броят на английски и да 

поставят правилния брой плодове или зеленчуци в очертаните полета. Картинките са озвучени. 

При щракване и върху числата се чува съответното словосъчетание (four apples, i.e.). 

  

Следващ акцент е цветът на плодовете и зеленчуците. Децата трябва да групират дадените 

плодове и зеленчуци според цвета им. Картинките са озвучени.  
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Последната задача е да се продължат редиците. Децата трябва да открият зависимостта и 

подредят плодовете и зеленчуците като ги назовават. Картинките са озвучени.  

  

 


