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Creepy-Crawlies 
Цели  

− Да се надградят знанията на децата по темата за насекомите и мекотелите. 

− Да се обогатява речниковия запас.  

Децата се запознават с наименованията на избрани пълзящи и лазещи животни: калинка 

(ladybird), комар (mosquito), гъсеница (caterpillar), пеперуда (butterfly), паяк (spider), охлюв 

(snail), червей (worm), и др. 

С първата задача децата се запознават с различни буболечки. Въвеждат се 6 от думите – bee, 

ladybird, butterfly, mosquito, snail, spider. По илюстрацията децата трябва да открият различните 

видове буболечки, да ги преброят и да поставят съответното число, показващо броят им. В 

горната част на екрана има държач, с помощта на който учителят може да изтегли 

илюстрацията, в която различните буболечки са оцветени, за да е по-лесно преброяването им.  

 

  

Със следващата задача се разширява речниковия запас. Въвеждат се думите: worm (червей), 

beetle (бръмбар), grasshopper (скакалец), caterpillar (гъсеница), firefly (светулка), ant (мравка), 

dragonfly (водно конче). Озвучени са както насекомите, така и надписите с наименованията им. 

Целта е всеки надпис да се подреди по правилната буболечка.  
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В третата задача децата трябва да се открият 9 пчели и 9 паяка и да ги маркират съответно с 

червени и зелени кръгове. При щракване върху високоговорителите се чуват инструкциите: 

“Find nine bees. Mark with red.” и “Find nine spiders. Mark with green.” Вдясно и вляво на 

страницата има поставени кръгчета, които с инструмента Посочи се преместват върху 

съответните картинки. Упражнява се броене до 9 на английски език.  

  

Със следващата задача се затвърждават знанията за предлозите под (under) и на (on). В горната 

част на екрана са разположени високоговорители, които задават аудио-указания: 

• The snail is under the leaf. (Охлювът е под листа) 

• Put the caterpillar on the leaf. (Постави гъсеницата върху листото) 

• Put the worm on the leaf. (Постави червея върху листа) 

• Put the ant under the leaf. (Постави мравката под листа) 

• The spider is on the net. (Паякът е върху паяжината) 

• Put the ladybird on the leaf. (Постави калинката върху листото) 

При повторения от страна на учителя децата трябва да преместят буболечките на указаното 

място.   

  

Преминава се към задачите от книгата на детето. Трябва да се открие излишната картинка на 

всеки ред. На екрана има подвижни кръгове, с които да се оградят различните картинки на 

всеки ред.  
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За затвърдяване на лексиката децата трябва да групират животните според това къде живеят – 

в тревата или във водата.  

  

В следващата задача трябва да се подредят редиците, като се назовават елементите в 

редиците.  

  

Накрая се прави връзка с Математиката. Децата трябва да преброят животните вляво и според 

броя им да ги разположат в правилното поле, според записаното в него число.  
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Off to Sea We Go 
Цели  

− Да се затвърдят и надградят знанията на децата за растенията и животни, които можем 

да видим в морето. 

− Да се разшири лексиката по темата за морето и водни растения и животни. 

− Да се затвърдят знанията за събиране на числата до 10. 

В първите две задача децата трябва да подредят само илюстрациите не тези предмети, които 

можем да видим в морето.  

  

  

Ако децата могат да се обосноват към правилните отговори могат да бъдат поставени и 

слънцето, чайката и сандъка със съкровище.  

В следващите две задачи се затвърждава лексиката, както и уменията за събиране на числата 

до 10. Трябва да се оцветят само тези групи от предмети, чийто сбор дава числото, записано в 

съответното поле.  
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Следващата задача развива уменията на децата да работят с таблица. В записаните в полето 

клетки трябва да бъдат поставен изображенията. Децата избират коя картинка в кое поле да 

поставят. Трябва да се формулира изречение от вида „The fish is on A5“.  Вдясно има държач, 

чрез който се изтегля мрежа. В мрежата са означени записаните под октопода полета. Така се 

прави проверка дали картинките са поставени на правилните места – те трябва да попаднат 

под очертаните в подвижната мрежа кръгове.  

 

  

Последната задача се състои в това да се подреди кораб от геометрични фигури. Първо 

фигурите се подреждат, а след това с инструмента Кофа се оцветяват.  

  


