
Открит урок „Обърната Класна Стая – Сегашно перфектно 

време“ 

Описание: 

1. Вид и име на урока: „Класна Стая – Сегашно перфектно време“, 

урок за нови знания. 

2. Учебни предмети: Английски език, граматична единица – сегашно 

перфектно време /Blaze for Bulgaria, раздел 6/ 

3. Участници в урока: учениците от 7а клас, Мария Атанасова, учител по 

АЕ. В подготовката за урока участват и всички седми класове, като целта е 

впоследствие да се проведат открити уроци и с тях. 

4. Дата на провеждане и продължителност: 4.03.2020, 14 часа, 50 мин. 

5. Предварителна подготовка: учениците разполагат с 10 дни, за да се 

запознаят с теорията, използвайки дадените ресурсите по метода на 

обърнатата класна стая. 

 

Основни цели: 

 Запознаване на учениците с нова граматична единица /сегашно 

перфектно време/ по метода обърната класна стая, прилагане на нов 

интерактивен начин за учене. 

 Развиване на самостоятелно и отговорно отношение в учениците към 

учебния процес, предоставяне на отговорността самостоятелно да достигнат и 

осмислят учебното съдържание.  

 Учене чрез преживяване и личен опит – повишаване на активността и 

мотивацията на учениците. 

 Развиване на уменията на учениците за работа в екип, за критично 

мислене, организиране и планиране на свободното време.   



 Чрез комбиниране на подходите, всеки да намери подходящия за себе си 

начин за учене. Разнообразяване на стиловете на учене и преподаване. Според 

теорията за множествената интелигентност на Гарднър, всички притежаваме 

множество интелигентности от различни типове, развити в различна степен, и 

затова е добре информацията да бъде представена по различни начини за да 

може да се усвои по-добре – освен вербално при слушане и прочит, така и чрез 

картинки, схеми, филми, и дори чрез използване на рап движения и музика.  

 Подкрепяне на учениците да развият свои стратегии и умения за по-

лесно учене. 

 

Методи: самостоятелна работа по време на подготовката за урока, 

работа по групи при решаване на задачите, индивидуална работа при 

самопроверка, дискусия, връстници обучават връстници /peer education/, 

„обърната класна стая“ /flipped classroom/.  

 

Дейности: работа  по самоподготовка у дома, екипно състезание по време 

на открития урок. 

 

Средства и дидактически материали: електронни устройства за работа в 

Мудъл и достъп до интернет /лаптопи с количка за мобилен интернет/, 

компютър с мултимедиен проектор, табелки с имената на отборите и капитана, 

отделен профил за достъп в Мудъл за всеки отбор, предварително подбрани от 

учителя набор от ресурси,  предварително създаден Мудъл ресурс „Flipped 

Classroom Team Game“, от типа “Column”, съдържащ в себе си 9 разнообразни 

интерактивни дейности и задачи. 

 

Ход на урока:  



Етап на подготовка: В рамките на 10 дни, учениците се запознават 

самостоятелно с 10 ресурси, подготвени и качени от учителя в електронната 

платформа Мудъл: видеа на граматична тема от образователни платформи и 

канали /YouTube Учи английски с Николая, Ucha.se, 

learnenglish.britishcouncil.org/, изслушват песни за да запаметят неправилните 

форми на глаголите /Fluency MC rap songs, chanting/. Правят  домашно задание 

в Кахут /Kahoot Challenge/, за да се самопроверят. Могат и да прочетат 

теорията от вграденото граматично помагало към учебната тетрадка по 

английски език. 

Предварително се създават екипи от по трима, като се избира капитан на 

отбора и участници – на случаен принцип, чрез използване на функцията 

„случаен номер“ от електронния дневник.  

 

Организационна част: Отборите заемат местата си – 2 мин.  

 

Същинска част: Уводни думи от учителя, приветствие към гостите и 

кратко представяне на метода „обърната класна стая“, етапа на предварителна 

подготовка, използваните ресурси и типовете задачи в модул интерактивни 

дейности и задачи на електронната платформа, използвани за екипната игра - 

5 мин. Започваме   с игра на Кахут - 10 мин., след това изглеждаме видео с 

популярни фрази от филми, в които се използва сегашно перфектно време 

"Best Examples of Present Perfect" 

/https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs&feature=emb_title/ - 6 мин. 

Тези фрази са използвани и в една от състезателните задачи, които следват в 

екипната състезателна игра, Flipped Classroom Team Game /http://u4ili6teto.bg/1sou-

tg/mod/hvp/view.php?id=36488/ - 25 мин. Един участник /капитанът на отбора/ влиза 

в профила си, и целият екип заедно отговорят на въпроси за сегашно 
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перфектно време, като целта е да постигнат максимално висок брой точки за 

определеното време. Типовете задачи /9 на брой/ са от модул интерактивни 

дейности и задачи в Мудъл и включват интерактивно видео с въпроси, 

попълване на празни места /gap filling/, влачене и поставяне на разместени 

думи от текст /drag text/,  въпроси тип множествен избор или вярно/невярно. В 

края на всяка задача, екипът предава резултата си, а точките се сумират 

автоматично. Когато екипите завършат, учителят проверява резултата  в меню 

„Отчет за оценяващия“.  

Заключителна част: В края на часа се обявява отбора победител и 

постигнатия резултат. Учителят поставя домашно задание към учениците 

/ресурс „Solve the Riddle”, „жив работен лист“/. Финални думи към 

участниците. /2 мин. / Попълване на анкетна карта. 

 

Преподавател по английски език: Мария Атанасова 


