
       
 

      

 
 

План на урока 
 

 

 

 

 

 

• Развитие на уменията за четене и говорене  

• Коментиране и изразяване на мнение относно вредите от прекарването на твърде много 

време пред компютъра 

• Развитие на комуникационни умения 

•  

 

Методи Материали 

▪ Работа по двойки 

▪ Самостоятелна работа 

▪ Обсъждане 

▪ Печатни материали 

▪ Смартфон 

▪ Изображения 

Заглавие Продължителност Цел Описание на дейността Методи и 

материали 

Въведение 

 

 

7 мин.  По двойки, обсъдете въздействието на 

технологичните открития върху човешкия живот. 

Работа по 

двойки 

Изображения 

Заглавие: Екран Продължителност 

Клас: 8 клас, Английски език 

Продължителност: 40 мин. 

. 

 Цели 

 

Методи и материали 

 

Описание на урока 

 



       
 

 

Основна 

дейност 

5 мин.  Прочетете текста и отговорете на въпросите. 

1. Децата спят ли достатъчно в днешно време? 
Защо? Защо не? 

2. Как екраните влияят върху съня на децата?  

 

Самостоятелна 
работа 
Обсъждане 
Статия 

Основна 

дейност 

 

7 мин.  Открийте думите в текста със следните значения. 
Проверете дали разбирате статията. 
     1. сериозни проучвания за откриване на нови 
факти ….............................. 
     2. да развалиш нещо или да навредиш на 
нещо......................................................... 
     3. да свържеш нещо/ някой с нещо/ някой 
друг............................. 
     4. настъпване по-късно от 
очакваното............................ 
     5. привличане на вниманието 
към.......................................................... 
     6. промяна на нещо по начин, който 
причинява проблеми................. 
     7. да измамиш 
(някого)….............................................................. 

Самостоятелна 

работа 

Основна 

дейност 

 

 

 

 

8 мин.  Прекалено многото време, прекарано пред 

компютъра определено влияе върху съня. Но 

това ли е единственият проблем? По двойки, 

обмислете дали има други отрицателни ефекти 

на прекаленото време, прекарано пред 

компютъра. 

Работа по 

двойки 

Проверка по 

двойки, 

обсъждане на 

различни 

отговори. 

Проверка на 

разбирането на 

целия клас 

Основна 

дейност 

 

8 мин.  Коментирайте и дайте мнение относно 

негативните ефекти на прекаленото време,   

прекарано пред компютъра.  

       Полезни думи: 

Мисля....    Считам....    Предполагам....    

Чувствам, че....      Вероятно.... 

Обсъждане 



       
 

 

  

       Лично аз мисля, че....    Според мен....     По 

мое мнение....    

       Изглежда ми, че....     От моя гледна точка....    

Крайни 

дейности 

 

5 мин.  Вашето училище организира кампания относно 

отрицателното въздействие на прекомерното 

стоене пред компютъра. По двойки помислете 

как може да се присъедините – установяване на 

правила с електроника, разработване на плакат и 

др. 

След това представете плаката и правилата пред 

класа. 

Обсъждане 



       
 

 
 

Статия Времето, прекарано пред компютъра преди сън е вредно за децата:  

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само възгледите на 
автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в него 
информация. 

 

Ресурси & Допълнителни материали 

 

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf

