
Мултидисциплинарен проект /Проектно-базирано обучение по 

предметите информационни технологии, английски език,  музика 

и изобразително изкуство/ 
 

1. Име на проекта: „Учим английски език чрез технологии и изкуство“ 

2. Учебни предмети: АЕ, ИТ, ИИ, Музика 

3. Участници в проекта: 

 учители: Мария Атанасова, Фирдес Рушудова, Пламен Ангелов, Силвия 

Малинова, Румяна Николова 

 ученици: 6-ти Б клас 

4. ЦЕЛИ:  

 Изучаване на АЕ по забавен и интерактивен начин чрез „правене“ и 

преживяване.  

 Формиране на умения за търсене на информация в интернет, работа с 

компютърни програми и приложения 

 Развиване на уменията на учениците за работа в екип.  

 Интегриране на знанията им по различни предмети при изработване на 

конкретен продукт.  

5. Етапи: 

1) Определяне на теми - до 17.12.2018г. 

2) Сформиране на екипи - до 17.12.2018г. 

3) Търсене на текстове на песни и създаване на текстов файл, съдържащ линк към 

песента в youtube  - до 18.12.2018г. 

4) Създаване на QR код за достъп до песните в youtube -   до 08.02.2019г. 

5) Създаване на задачи и упражнения към текстовете -   до 15.02.2019г. 

6) Редактиране на задачите, уеднаквяване на форматирането - до 15.02.2019г. 

7) Създаване на e-book, съдържаща текстовете и задачите към тях - до 22.02.2019г. 

8) Създаване на рисунки(приложни материали)  -   до 22.02.2019г. 

9) Разучаване на песен – 22.02.2019г. 

10) Представяне на проекта - открит урок - 25.02.2019г. 

 

Описание: 

Учителят по АЕ задава темите, по които учениците да търсят песни в Интернет, също и списък с 

подходящи заглавия на песни. Темите са 9: 

1) Feelings (Чувства) 

2) Planet Earth (ПланетаЗемя) 

3) Stay fit and healthy (Останетевъв форма и здрави) 

4) Jobs (Работа) 

5) Live in 2100 (Животътпрез 2100) 

и граматични теми: 

1) Past simple (Миналопросто) 

2) Past continuous ( Миналопродължително) 

3) Present simple ( Сегашнопросто) 



4) Present continuous ( Сегашнопродължително) 

 

Търсенето на информацията се извършва в час по ИТ. Намереният текст сезаписва 

въвфайлна Word, заедно с генериран QR код илинкакъмпесентав youtube. Текстовият документ 

се форматира по критерии, определени от учителите по ИТ. 

Към всяка песен учениците екипно създават по две упражнения, за да оформят работен 

лист.Към него създават работен лист с верните отговори и с оригинален текст на песента. 

Учителят по АЕ напътства и подпомага екипите в този етап, като проверява уместността на 

текстовете, дава указания и типови модели за задачите. 

Учениците измислят имена на екипите си, в които ще се представят по време на 

отборната игра на финала. 

Някои от подбраните песни се разучават в час по Музика.  

В час по ИИ се изготвят рисунки, картички или други приложни материали, по 

съответната тема. Те се подреждат и експонират за разглежданепо време на открития урок. 

След като всички екипи подготвят упражненията по АЕ и те се редактират, се създава 

електронна книга, която описва накратко проекта. Книгата представлява сборник със задачи и 

упражнения за усвояване на английската граматика и обогатяване на речника. В нея се качват 

сканираните рисунки на участниците, както и снимки от финалния урок. 

Постигнатите резултати и крайни продукти /работни листове, рисунки, музикално 

изпълнение, виртуална книга/ се презентират на открит урок пред родители, ръководство, 

колеги и ученици от други класове.  

 

  



Открит урок по проект „Учим английски език чрез технологии и 

изкуство“ - “English Through IT and Art” 
 

Основни цели: 
Повечето от целите се застъпват с целите на проекта, а именно: 

 Изучаване на текстове на английски по забавен и интерактивен начин чрез 

„правене“ и преживяване, повишаване на мотивацията на учениците. 

 Развиване на умения за слушане на английски език. 

 Развиване на уменията на учениците за работа в екип.  

 Развиване на презентационни умения.  

 Развиване на умения за работа с компютърни приложения. 

 Развиване на умение за самопроверка. 

 

Методи:работа по групи при попълване на работни листи, индивидуална работа при 

самопроверка, дискусия, презентиране на готовите продукти.  

 

Дейности: работа по работни листи, работа с QR четец, електронни устройства и слушалки, 

презентиране, музикално изпълнение. 

 

Средства и дидактически материали: работни листи за екипите, табелки с 

имената на отборите, баджове за всеки участник с името на отбора, листове с верни отговори 

за журиращите ученици, лист за отговори за екипите /с 3 колонки: за отговорите на екипа, 

отговори след самопроверка, решение на журито с брой верни отговори и точки/, слушалки и 

електронни устройства с достъп до интернет, коркови табла с картините на учениците, 

мултимедиен проектор и тонколони за музикалното изпълнение.Интернет връзка за достъп до 

уебадреса на виртуалната книжка. 

 

Ход на урока:  
Организационна част: Отборите заемат местата си – 2 мин. 

Същинска част:Официално откриване, приветствие към гостите и кратко представяне на 

предварителните етапи и продукти от проекта, представяне на журиращите ученици от 8а и 11г 

клас  - 3 мин. 

Екипна игра в два етапа /общо 25 мин./. Първи етап - Екипите получават работен лист със 

задачи от член на журито и решават задачите, обсъждат и дискутират верните отговори – около 

15 мин. Втори етап /за самопроверка/ – около 10 мин. Когато екипите решат че са готови с 

първия етап, член на журито им предоставя слушалки, за да прослушат текста на песента. Чрез 

QR-кода намират песента в youtube и след като я прослушат, коригират отговорите си при 

необходимост.След изтичане на времето, журиращите ученици събират работните листове и 

проверяват верността на отговорите посредством листа с верни отговори. 

Докато журито работи, ученик от класа представя готовите работи по изобразително изкуство – 

3 мин. След това следва и представяне на готовата виртуална книга с текстовете на песни и 

задачи, презентира я друг ученик – 2 мин. За финал - музикално изпълнение на класа на една 

от песните  – 3 мин. 



Заключителна част: решението на журито определя печелившия отбор, отзиви за урока, 

обратна връзка и заключителни думи от един от учителите – 2 мин. 

 

Гости на урока са: представители наръководството на I СУ, родители, учители, по-големи 

ученици. В края на урока, чрез попълване на анкетни карти, гостите също оценяват 

мултидисциплинарния урок. 

 


