
СУ “СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”

– ГР. ПЛОВДИВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ МИНКА КИРОВА



АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ АКТИВНОСТТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ 

НА МОТИВАЦИЯТА ИМ



 Поколението на дигиталните деца, закърмени с 
информационните технологии

 Мислят по различен начин 

 Правят по няколко неща едновременно

 Много бързо пренасочват вниманието си

 Търсят разнообразие на дейностите

 Отегчават се от еднообразието

 Уморяват се от еднотипността

 Променят емоционалното си състояние

 Желание за използване на телефони и таблети в 
часа

 Желание да доказват знанията си в компютърни 
игри и тестове



ЦЕЛИ:
o Да се създаде радост и удоволствие от ученетo

o Да се стимулира активността на учениците, като се използват 

странични дейности

ЗАДАЧИ:
o Изкуствено да направим онова, което не е привлекателно в 

привлекателно, онова, което не е интересно в интересно

o Да използваме различни похвати за мобилизиране и 

съсредоточаване на учениците

o Да внесем емоционална обагреност на дейностите



1. Word Art (Облак от думи )

2. Learning Apps (Приложения за обучение

3. Kahoot (Учебна платформа)

4. QR kode (Система за кодиране на информация)

1. Четене и смятане с ластици

2. Четене и смятане с капачки

3. Четене и смятане с чаши

4. Четене и смятане с пъзели



Какво представлява:

 Свеждане на текст до изображение, съставено от ключовите думи в 

него;

 Лесен начин за визуализиране на текст;

 Извличане на главните идеи в урока;

 Привличане на вниманието върху ключовите думи; 

 Нов интерактивен подход за мотивиране на учениците и 

насърчаване на четенето;

 Чрез онлайн генератор за създаване на «облаци от думи» (Word art) 

се създават разнообразни упражнения за четене и писане, с които

се повишава интереса на първокласниците към българския език и 

се разнообразяват дейностите в часовете. 

https://wordart.com/edit/sqb8t2cagmcs

https://wordart.com/edit/sqb8t2cagmcs


ПРЕДЛАГАМ РАЗЛИЧНИ ВАРИАНТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Облак от думи, с който първокласниците затвърдяват четенето

на усвоен в часа нов звук и буква.



Използване на облаците от думи за самодиктовка.

Учениците няколко пъти прочитат дума от облака, запомнят я, 

след което учителят скрива думата. След това учениците написват

думата в тетрадките.



В облака са записани думи, от които може да бъде съставено

изречение. На учениците се предлага модел – схема на изречение.



Съставяне и преобразуване на изречения от един вид в друг, 

както и смяна на словореда. Учениците четат думи от облака, 

съставят изречения с тях, след което преобразуват изреченията от 

съобщителни във въпросителни и обратно. Трансформиране на 

изречението, чрез промяна на словореда.



Съставянена текст от няколко облака. На учениците се предлагат

три или четири облака, от които се съставят три-четири изречения. 

Задачата е от тези изречения да бъде съставен текст, който се написва

и в тетрадката.



Облакът от думи може да бъде използван и за четене по 

останалите учебни предмети – например с вежливи думи, коледни

пожелания, сезоните и т.н.



Какво представлява:
 Това е място, на което е събрана най-пълната колекция от 

инструменти за създаване на обучаващи материали;

 Дадени са готови шаблони, които можете да адаптирате спрямо 

идеите си;

 Задачите могат да се решават на екрана с мултимедия, а може и 

самостоятелно на телефон или друго устройство;

Предлагам различни варианти за използване:



Упражнения от типа «думотърсач»:

https://learningapps.org/view4389020

https://learningapps.org/view4389020


Кръстословица: 

https://learningapps.org/watch?v=pua2pfwtt18

https://learningapps.org/watch?v=pua2pfwtt18


Групиране и класифициране: 
https://learningapps.org/view4511755

https://learningapps.org/view4511755


Съвпадащи двойки: 
https://learningapps.org/watch?v=p9rw78enn18

https://learningapps.org/watch?v=p9rw78enn18


Последователност и подредба: 

https://learningapps.org/view4530415

https://learningapps.org/view4530415


Групи в пъзел: 

https://learningapps.org/view871714

https://learningapps.org/view871714


Последователност и подредба: 

https://learningapps.org/view4461821

https://learningapps.org/view4461821


Маркиране на думи в текстове: 

https://learningapps.org/watch?v=pgivpzesc18

https://learningapps.org/watch?v=pgivpzesc18


Текст с пропуски: 

https://learningapps.org/view3039534

https://learningapps.org/view3039534


Игра с двойни карти:

https://learningapps.org/view1106165

https://learningapps.org/view1106165


Игра «Стани богат»

https://learningapps.org/view4399146

https://learningapps.org/view4399146


 Част от иновативното обучение;

 Изпитването на учениците се превръща в игра;

 Използва се в различни учебни предмети;

 Учениците ползват телефони или таблети, а учителят –

компютър и мултимедия;

 Уникален е защото учителят сам създава облика, 

съдържанието и правилата на играта;

 Ученето става привлекателно;

В сайта на училището има създаден линк, чрез който 

учениците могат и в домашни условия да използват 

създадените от учителя приложения.

Емоциите на децата по време на игрите може да видите на 

следващите снимки:





 QR kode (Система за кодиране на информация)







1. Четене и смятане с капачки

2. Четене и смятане с ластици

3. Четене и смятане с чаши

4. Четене и смятане с пъзели

Наред с прилагане на информационните технологии в обучението 

интересът на учениците към четенето може да бъде поддържан и с по-

обикновени средства. Ние им избрахме закачливи имена: «Четене с 

капачки», «Четене с ластици» и «Четене с чаши».



Четене и смятане с капачки
На дървена плоскост са записани част от думи с липсваща в края 

сричка. Върху капачка е записана липсващата сричка. Всяко дете 

получава по една капачка. Върху дървената плоскост то трябва да 

открие къде е липсващата част от думата и да завие капачката до нея, 

така че да се прочете вярна дума. След това думата може да запишете, 

моделирате и делите на срички и. Ако заменим сричките съc задачи и 

техните отговори, можем да ползваме всичко това и в часовте по 

математика.



Четене и смятане с ластици
Върху дървена плоскост върху две колони са записани части от 

изречения. Срещу всяка част има забито кабърче. Всяко дете 

получава по един ластик. Целта е да свърже с ластика двете части от 

скъсаното изречение и да го прочете. Отново може да ги пишете и 

моделирате.

Всичко това може да се използва в часовете по математика, като 

текстовете се заменят със задачи.



Четене и смятане с чаши
Върху картон са записани срички. Върху дъното на пластмасови 

чаши са написани също срички. Всяко дете получава по една чаша, 

чете сричката върху дъното и търси онази сричка от картона, с 

която да образува дума, като захлупва своята чаша върху тази 

сричка. Отново може да ги пишете, моделирате, делите на срички ...



Четене и смятане с пъзели
Една от любимите игри на учениците е реденето на пъзели. 

Използвах това и ги включих в часовете по писане и смятане. 

Отнема време за изработването им, но пък удоволствието, което 

изпитват децата си заслужава.



1. ПРЕДЛОЖЕНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА УЧЕНЕ

ВОДЯТ ДО НАСЪРЧАВАНЕ АКТИВНОСТТА НА

УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ.

2. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВОДИ ДО РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ .

3. ЧРЕЗ ВЪВЛИЧАНЕТО В РАБОТА С ТЕЗИ ПРОГРАМИ

УЧЕНИЦИТЕ САМИ ДОСТИГНАХА ДО ИЗВОДА ЗА

«ДРУГАТА РОЛЯ» НА ТЕЛЕФОНА И ТАБЛЕТА, КАТО

ПОМОЩНИЦИ В УЧЕНЕТО. 


