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Усвояването на чужд език по същество повтаря
изначалния акт на усвояване на майчиния език, тъй
като най-важното и в двата случая е назоваването, или
да научим децата да свързват предмети и понятия с
новите им названия в чуждия език. Разбира се начина
на възприятие на новите езикови форми се мени с
промяната във възрастта и жизнения опит на човека.
По-големите деца имат знания и умения да
комуникират поне на един език (майчиния), а чуждият
език е за тях най-малко втори, което предполага поголям опит и способност за асоциативно мислене и
навързване на езиковите факти от вече познатото към
новото, т.е. в повечето случаи чуждоезиковото
обучение разчита на език – посредник, или обучаемият
да бъде поставян в максимално близки до естествените
ситуации, в които, наблюдавайки реакциите и
словесния изказ на учителя и на своите другари, сам да
направи правилните езикови асоциации, да разгадае
смисъла на думите и изразите и да ги усвои по-лесно.



Наблюденията ми като учител по Английски език в
начален курс ми дават основание да обобщя, че не
всички деца имат нагласата да изучават чужд език
на такава малка възраст. Още повече, че средата, в
която живеят не винаги ги мотивира да го правят.

Причини:
Отношението на родителите към изучаване на чужд език е
определящо и за нагласите и желанието на детето да го изучава.
Родителите се разпределят основно в две групи:
Първа група:
„Не съм добър в езика. Не съм го учил. Не мога да му помагам.
Каквото научи в училище.“ Този родител се отнася апатично към
необходимостта да се знае поне още един чужд език, не влага и
средства, за да плаща за допълнителна работа на своето дете.
Втора група:
Този родител иска високи резултати още на старта. Знае ползите от
знанието на допълнителен език и използването му в различни
ситуации. Училищните занимания за него са недостатъчни. Той
записва детето на допълнителни часове и частни уроци. Следи
подготовката му и...започва да го тормози ако нещата не вървят.

Цели и задачи:


Амбицията на единия родител и апатията на другия
ме накараха да
помисля за възможности за
мотивиране и максимална активност на малкия
ученик, за да се стигне до успешно развитие на
учениковите комуникативни умения по Английски
език.



Да работя за тяхната увереност и компетенция при
използване на чуждия език;



Да изградя солидна езикова основа, на която
учениците да стъпят, за да продължат с интерес понататъшното си обучение.

Описание
Съвременната психология доказва, че развитието на
чуждоезиковите умения не става независимо от цялостното
умствено развитие на детето. Ето защо в своята работа в
обучението по английски език аз прилагам подхода „Учене
чрез действие , игра и забавление”. Това е подход на
обучение, при който ученикът усвоява знания и умения чрез
директно експериментиране, като използва принципа на
действието. По този начин учителят помага за развитието на
интелекта на децата и в същото време развива езиковите им
умения – слушане и говорене, четене и писане.
Основна причина за прилагането на подхода „учене чрез
действие, игра и забавление” е тази, че малките ученици
учат чрез директния опит от петте си сетива. Този подход
осъществява връзка между думи и действия, помага на
децата да усвоят езика подсъзнателно и да могат да го
използват, за да комуникират.

Играта-като метод на обучение
Урокът трябва да се превърне в учене през цялото време и то в учене
със забавление (learning + fun). Играта е съзнателна дейност, подчинена
на определени, предварително установени правила, които имат
задължителен за участниците в нея характер. Тези правила са приети
доброволно от тях, а игровото действие е ограничено във времето и
пространството. Играта е друг вид действителност, по-различна от
реалната. Тя създава у участниците в нея усещане за нещо
необикновено. Тя предизвиква радост и наслада, но има и дълбок
културно – познавателен смисъл. Ако правим така, че учениците да се

натъкват на онези думи, структури и фрази, които сме подбрали, докато
се забавляват, те сами ще пожелаят да открият значението и употребата
на новия езиков материал. Това означава,че песните, стихотворенията,

римушките и броилките не са само за отмора, а са и средство за
овладяване на езика.

Използвам различни форми за учене, които да
предизвикат вниманието на децата и неговото
задържане:
 Флаш-карти;
 Думи с картинки;
 Карти с думи и картинки;
 Колажи (езикова среда);
 Имитационни игри;
 Игра “направи изречение.“
 „Да нахраним чудовището“
 „Закъсняло преписване“;
 Гледат кратки анимирани приказки. Децата пеят,
танцуват, повтарят, имитират.
Използвах безплатния английски сайт, адаптиран
за деца, изучаващи чужд език – short stories for
kids in English.


букви и думи с картинки/текст и
картинки;

Игра – „Да нахраним Чудовището“. Играта се посреща от учениците с
изключително желание и в нея се включват и най-пасивните ученици. От
предложен набор от букви под изображенията на чудовищата, децата трябва
да съставят думи, като условието е да не излизат от рамките на предложените.
Колкото повече думи, толкова по-сито ще е чудовището.

постери, изработени от учениците
по предварително зададени теми;

Проекти: My favourite clothes, Class calendar, My Mondays, My pet,
My holidays, My Dreams;

имаш картинка, създай текст/имаш чанта,
напълни я;


Things you can put in a
rucksack:



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Анимираните приказки с опростена лексика, не
затрудняват децата. Повторяемостта на фразите дава
възможност да наизустяват текст, а римите го задържат в
съзнанието им.



Работата, която се възлага е съобразена с тяхната
когнитивна способност, възможностите им за
възприемане и интересите им.



Същност на заниманието:
1. Гледат и слушат приказката.
2. Четат текста и отговарят на въпроси към него.
3. Работят върху упражнения, свързани с текста.
4. Текстът е свързан с игри, които имат за задача, да
изграждат правописни или езикови умения.



Предложените приказки са в повечето случаи
познати на български език. Те са кратки с
поучителен характер. Сюжетното развитие задържа
вниманието на децата и поддържа интереса и
мотивацията им за работа. Детето се опитва да
комуникира тогава, когато се чувства уверено.



Игрите, песните, стихчетата, наизустяване на кратки
пасажи помагат на учениците да практикуват езика.
Така те бързо запомнят новия езиков обем и той
остава в паметта им и е на разположение.

Прочит на кратък текст. Осъзнаване на
сюжета.
Everybody comes to help.
Sami and the sheep are in the
field, but the wolf isn’t in the
field.

The people are confused.
The people are angry.
They go back to the town.
In the afternoon a big wolf
comes out of the forest.
‘Wolf! Wolf! Come quickly!
There’s a wolf!’

Помниш ли текста? / Remember the text?


Everybody __________to help.



Sami and the sheep ___ in the
field, but the wolf isn’t in the
field.



The ________ are confused.



The ________ are angry.



They go back to the town.



In the afternoon a big _____
comes out of the forest.



‘Wolf! Wolf! ______________!
There’s a wolf!’

Работните листове
често „оживяват“ с
цвят, с който
учениците се
съобразяват в
зависимост от
поставените задачи.

Choose: island in the sea, South Pole, jungle, forest,
desert, mountains;
Ali and the magic carpet
One very hot day Ali finds a carpet in his uncle’s shop.
“What’s this?”
Suddenly the carpet jumps. It moves and flies off into the air.

-------------------------------------------------------------------

“Hey! What’s happening?”
A loud booming voice comes from the carpet: “Welcome, O Master. I’m a
magic carpet.”
First they fly high up into the sky and then land in a jungle. It is hot and wet
and it’s raining.

------------------------------------------------------------------

Then they fly to the desert. It is very hot and dry.
After that they fly to the South Pole. There is lots of ice and snow. It’s
freezing.

---------------------------------------------------------------------

“Where are we now? I can’t see!”
“In the mountains. Can you see me? “
“It’s very foggy.”
Then they fly to a forest. It’s very windy there. Then they fly to an island in
the sea. There is thunder and lightning.
“Aaagh! Let’s go home!”

------------------------------------------------------------------

Finally they fly back home. The carpet lands in the shop and Ali gets off.
“Wow! What an adventure!”

------------------------------------------------------------------

Илюзията, че в момента ние се забавляваме, а не „учим“ по
познатия начин, дава възможност на учениците да учат като
играят.

Обобщение


Искаме качествено образование. То е следствие на качествено
обучение. Възможностите, които българското училище дава на
учителите, а именно, свободата да избират формите и методите на
преподаване, могат да доведат до желаното качествено
образование.



Работата,
която
осъществявам
с
второкласниците,
третокласниците и четвъртокласниците, води до реални,
положителни и значими резултати в усвояване на английски език.
Играем и учим. Възможностите, които дава интерактивната дъска
и асоциирането й със собствения детски таблет, трябва да се
използват в интерес на детето. То знае, че ще успее да се справи
със задачата само ако било внимателно и удоволствието от успеха
не бива да се пропуска. Иначе привилегията е на следващия.
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