
 

 

 
Деляна Стоянова Борисова, старши учител по английски език в начален 
етап, СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен 

DigComp област:   Информационна грамотност 

 

Тема: Пролетни празници и обичаи в България (продължение на 
работата по темата  Special Days in Britain) 

Основни цели: 

- формиране на умения и компетентности, свързани с търсене, 
подбор, систематизиране и представяне на информация от 
интернет; 

- представяне на  българските пролетни традиции и обичаи на 
приятелите ни от училището – партньор във Великобритания. 

Предметна област: Английски език 

Възрастова група: 11 г. (ІV клас) 

 Учебно съдържание, компетентности и знания, заложени в урока: 

1. Лексика и граматически структури на английски език, 
осигуряващи достъпно представяне на пролетните обичаи в 
България (комуникативни умения). 

2. Познаване на възможностите и правилата, свързани с  търсене и 
използване на информация в/от интернет (дигитални умения). 



 
 

 

3. Междупредметни връзки с учебните предмети човекът и 
обществото, български език и литература, информационни 
технологии, реализирани чрез екипни дейности. 

Цели:  
1. Формиране на социокултурна компетентност - осъзнаване на 

собствената идентичност в контекста на обогатени знания за 
друга среда и  култура. 

2. Формиране на социални компетентности - желание и умение да се 
осъществи комуникативен контакт с други хора, носители на 
различни традиции и поглед към света. 

3. Формиране на лингвистична компетентност, както на роден, така 
и на английски език (разказване и представяне на български и 
английски празници, като се използват речников запас и 
граматически структури, които да подпомогнат пълноценното 
общуване). 

4. Формиране на дигитални компетентности, свързани с търсене, 
подбор, систематизиране и представяне на информация от 
интернет (статии, радио и/или телевизионни програми) 
включително по отношение  спазване на правилата за авторските 
права в електронното пространство. 

5. Усвояване на умения за ефективна работа в екип. 
6. Създаване на умения за представяне на  изпълнението на 

поставените задачи. 
7. Формиране на умения за правилна оценка и самооценка на 

извършената работа. 
 
 
 
 

 



 
 

 

Очаквани резултати: 
1. Развиване на емоционалната интелигентност и на умението за 

себеизразяване и представяне, както като индивидуалност, така и 
като част от общността. 

2. Използване на изучена лексика на английски език с комуникативна 
цел. 

3. Осмисляне ролята на дигиталните технологии като източник на 
информация (намиране, организиране, обработване, оценяване и 
комуникиране на  информация по подходящ начин), а също и на 
съпътстващата нужда да се спазват и прилагат специфични 
правила за сигурност, както и на норми, свързани с етичното и 
законно използване на информацията. 

4. Чрез пълноценно включване на всеки ученик в екипните дейности, 
да се създаде електронна книжка (включваща видеа и снимки),  
представяща пролетните празници и обичаи в България пред 
приятелите ни от училището – партньор във Великобритания. 

5. Изграждане на умения за адекватна оценка и самооценка по 
зададени критерии. 

Необходими ресурси: 
1. Електронен учебник по английски език (Longman English for 

Bulgaria for 4th grade). 
2. Презентация, съпоставяща празници и обичаи във 

Великобритания и България. 
3. Информационни статии в интернет. 
4. Викторина с въпроси за празниците във Великобритания. 

Необходими инструменти: 

1. Устройства за работа в дигитална среда. 

2. Kahoot.com/ Quizizz.com 
3. Canva.com (Canva for Education) 



 
 

 

Дейности:  
 

1. Учениците играят Kahoot (подготвена от учителя викторина с 
въпроси по темата Special days in Britain) (7 мин.) 

2. Дискусия, свързана със съпоставка на някои английски и 
български празници (напр. същността и смисъла на празниците 
Halloween и Кукерския празник; използвани опори -  електронен 
учебник; презентация). По време на дискусията, учителят 
провокира учениците да посочат кои са най –разпространените 
пролетни обичаи, какво знаят за тях и кои от тях и как се 
празнуват в техните семейства. (8 мин.) 

3. Поставяне на темата и задачата за работа– учениците ще влязат в 
ролята на  етнографи и екскурзоводи и ще проучат, а след това ще 
разкажат на своите приятели от училището –партньор във 
Великобритания за пролетните обичаи и празници в България. (3 
мин.) 

4. Обсъждане – кои празници ще бъдат включени и как и къде можем 
да намерим допълнителна информация за тях, както и по какви 
критерии ще подбираме източниците на информация и как ще ги 
посочваме (коментар върху използването на хиперлинкове). (4 
мин.) 

5. Разделяне на екипи. Припомняне на правилата за работа в екип: (3 
мин.) 

- Екип 1 – Кукеровден и Баба Марта; 
- Екип 2 – Сирни Заговезни и Лазаровден; 
- Екип 3 -  Цветница и Великден; 
- Екип 4 -  Гергьовден и Еньовден. 
6. Работа с източници на информация в интернет. Подбор и 

систематизиране на информацията (текст от 7 – 10 изречения на 
английски език) (20 мин.) 



 
 

 

7. Работа с непознатите думи от текстовете на английски език (8 
мин.) 

8. Представяне на работата на всеки от екипите. (15 мин.) 
9.  Самооценка на работата по зададени критерии (рефлексия). 

(подбор на подходящи материали и интересни факти; използване 
на правилна лексика и граматически структури, осигуряващи 
разбиране от аудиторията; технологични умения и спазване на 
изискванията за безопасна работа и етика при търсене, боравене и 
използване на информация в онлайн среда; ефективна работа в 
екип) (8 мин.) 

10.  Домашна работа – заснемане на видео, в което учениците 
представят (четат) материалите за празниците  и подбор на 
подходящи снимки (илюстративни материали) към тях. 
Представените от екипите материали ще бъдат включени в 
електронна книжка – подарък за техните съученици от 
Великобритания, която ще бъде изработена  от тях в Canva (for 
education) в следващи часове (екипите се разпределят на 
сценаристи, оператори, актьори (четци) и графични дизайнери). (4 
мин.) 

Разбиране: 

1. Как да търсят информация в интернет така, че да получат 
резултати на английски език (какви резултати от търсенето ще 
получат, ако то е зададено на български език и какви – ако е на 
английски език; как да бъде зададено търсенето така, че да ни 
даде най-точните и подходящи резултати). 

2. Как и в какви случаи е подходящо да ползваме Гугъл преводач; 
какви са неговите функционалности; на какво трябва да обръщаме 
внимание, когато търсим значението на определена дума. 



 
 

 

3. Защо и как е необходимо да подбираме, цитираме и/ или 
отбелязваме източниците, които сме използвали.  

Оценяване: 
 

Формиращото оценяване се реализира на базата на следните критерии: 

1. Подбор на подходящи материали и интересни факти, представящи 
българските пролетни празници и обичаи. 

2. Използване на правилна лексика и граматически структури, 
осигуряващи разбиране от аудиторията. 

3.  Технологични умения и спазване на изискванията за безопасна 
работа и етика при търсене,  подбиране, боравене и използване на 
информация в онлайн среда. 

4. Ефективна работа в екип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

Викторина (Kahoot Quiz) 
1. When do English people celebrate Halloween? 

A. On 1st September; 
B. On 31st October; 
C. On 31st December; 
D. On 2nd March. 

2. Which are the symbols of Halloween? 
A. Different animals; 
B. Christmas trees, crackers, stockings; 
C. Jack o’lanterns, ghosts, witches. 

3. Halloween has the same meaning as the Bulgarian tradition “Kukeri”. 
A. True; 
B. False. 

4. In November people in Britain have a holiday, called: 
A. Halloween; 
B. Harvest Festival; 
C. Father’s Day; 
D. Bonfire Night. 

5. What do children put in their boxes when they celebrate Harvest 
Festival? 
A. Toys; 
B. Books; 
C. Fruit; 
D. Flowers. 

6. What is the name of the doll that children pun on a big bonfire on 
Bonfire Night? 
A. Boy; 
B. Jack; 
C. Guy; 
D. Ghost. 

7. Harvest Festival is in September: 
A. True; 
B. False. 

 



 
 

 

8. In June people in Britain celebrate: 
A. Father’s Day; 
B. Harvest Festival; 
C. Mother’s Day; 
D. Easter. 

9. What is the symbol of Easter in Britain? 
A. Easter Bunny; 
B. Easter flowers; 
C. Easter pie; 
D. Easter chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2  

Longman English for Burgaria for the 4th grade (Pupil’s Book – p. 117) 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 

Слайдове от презентация за празници в България и Великобритания 

                              

                   
 

            
 

                                        



 
 

 

             
 

             
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение 4 
Правила за работа в екип 

Правила за работа в екип 
x Обсъдете задачите в екипа и решете как ще разпределите 

ролите и как ще представите своята работа пред класа. 
x При търсене на информация в интернет, спазвайте правилата 

за работа в електронна среда, както и изискванията, свързани с 
нейното законно  използване. 

x Изберете говорител за всяка задача.  
x Използвайте  цялото време и не работете след  дадения сигнал. 
x Помагайте си. Изслушвайте се.  
x Изслушвайте и другите екипи. Уважавайте различното мнение. 
x Ако имате допълнения или различно мнение, споделете ги след 

като говорителят е приключил. 
x Аплодирайте  доброто  представяне. 
x Забавлявайте се! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Приложение 5 
Карта за рефлексия  
 
По време на работата ми по задачата се справих най-добре с 
………………………………………………………………………………………. 
Беше ми най-интересно 
………………………………………………………………………………………. 
Затрудних се при 
………………………………………………………………………………………. 
Научих, че 
………………………………………………………………………………………. 
Разбрах, че 
………………………………………………………………………………………. 


