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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на 
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на проект „4 креативности“ е да подобри уменията на 
преподавателите да създават творческа обучителна среда, в която 
учениците да придобият способности да мислят рационално, както и да 
анализират и решават ежедневни проблеми и ситуации.  

В рамките на модул „Езикова креативност“ са включени разнообразни 
дейности, целящи развитието и усъвършенстването на езиковите умения на 
учениците чрез иновативни подходи.  

Резултатите от проекта са предназначени да бъдат използвани от учители, 
работещи с ученици от 10 до 12 години, като стимулират тяхната мотивация 
и креативност.  

 

  

 

Литературна рулетка 

 

 

За осъществяването на първата част от тази дейност е необходимо 
преподавателят предварително да подбере текст или история, съобразени с 
изучавания материал и възрастта на учениците. Преподавателят избира 
един от учениците да прочете текста/историята пред останалата част от 
класа. След като ученикът приключи с четенето, започва втората част от 
дейността. Тя може да се осъществи в писмена или устна форма, с помощта 
на колело/рулетка с въпроси. При избор на устна форма, преподавателят 
(или някой ученик) завърта колелото и избира един от учениците да 
отговори на въпроса, който се е паднал. При писмената форма, 
преподавателят завърта колелото и всички ученици трябва писмено да 
отговорят на въпроса.  

Описание  

Име на дейността 
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Целите на тази дейност са упражняване на следните езикови умения: 

1. Четене 

2. Четене с разбиране 

3. Устно или писмено изразяване  

 

 

 

1. Подберете подходяща история, която да бъде прочетена 
в клас. Текстът трябва да е адаптиран към изучавания 
материал и възрастта на учениците.  

2. Един от учениците прочита избраната история на глас, 
а останалите слушат внимателно.  

3. След това, Вие или някой от учениците трябва да 
завъртите колелото и класът трябва да отговори на 
различните въпроси относно прочетената история (в 
писмена или устна форма).  

 

 

 

 Подходяща история  
 

 Твърд картон  
 

 Кабърчета  
 
 

 Маркери  

Цели 

 Необходими материали 

Инструкции 
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 Ножици 

 

 Колело с въпроси 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейността е много гъвкава и може да бъде лесно адаптирана 
към всякакви нива на трудност.  

На въпросите може да се отговаря както устно, така и 
писмено. Дейността може да се използва за преговор, както и 
по време на изпитване знанията на учениците.  

Въпросите от колелото лесно могат да се променят спрямо 
предпочитанията на преподавателя.  

Съвети 


