
ПРИКАЗКАТА  В  ЧУЖДОЕЗИКОВОТО  ОБУЧЕНИЕ-
Важен елемент за формиране на ценностна система при 

младите хора

„ По своята същност приказката винаги е импровизация”
Б. Айхенбаум





Приказката
Приказката е неделима част от духовната биография на 
човечеството и неговата памет. Организирана и подчинена на 
свои правила, които гарантират нейното единство и живот през 
вековете, тя отразява и усвоява света и го подчинява на своите 
норми на съществуване, като се превръща в механизъм за 
събиране, обработка и съхраняване на информация в 
колективната памет на човечеството.

Приказката е изключително важен елемент във възпитателния и 
образователния процес на подрастващото поколение.Тя формира 
ценностната система на младите хора, както и модели за поведение, 
от което те имат най-голяма необходимост на своята възраст.

Поради това е много важно как ще бъде поднесена една 
приказка на деца и то не на български език, а на чужд език-
например на немски или на английски език.



Ще разделим презентацията на две части:

Как да планираме едно учебно 
занятие при преподаване на 
приказка на немски език, на деца от 
трети клас?

Как да планираме едно учебно 
занятие при преподаване и 
драматизиране на приказка на 
английски език, на деца от пети 
клас?



Да започнем с приказката на немски език:

Подхождам с безкрайно много любов 
към тези нежни, крехки души и съм 
напълно наясно, че ако взема 
приказката „Vom dicken fetten 
Pfannkuchen”на братя Грим и трябва 
да я представя на немски език на деца 
,примерно в трети клас, те са само на 
ниво А1 , според европейската рамка 
за изучаване на чужди езици.Ако това 
са деца, които изучават езика по 
специфичните принципи на ранното 
чуждоезиково обучение/РЧЕО/, тогава 
моята работа се облекчава 
значително!

Сега да видим как внимателно ще 
планирамe целите на занятието, а именно 
да преподаваме приказка на деца, които 
изучават чуждия език, в случая немски език, 
като работят по РЧЕО!



Първо трябва да формулираме целите. 
Нека да уточним, че учебните цели могат 

да се отнасят до следните области:
1. Знания-децата в 3-ти клас, ако са в 
паралелка с РЧЕО, примерно по учебна 
програма имат 2 часа немски език всеки ден, 
те имат вече известно количество лексика, 
но чрез приказката ще усвоят много по-
разнообразни нови думи;

2. Умения-обучаваните ще могат в края на 
часа да съставят кратки изречения и трябва 
да могат да обяснят същността на 
приказката;

3. Поведение- децата трябва да почувстват 
приказката и да открият каква е поуката от 
нея;
4 Стратегии-обучаваните трябва да знаят 
как да запомнят лексикалните единици;



Условия, при които трябва да протече 
обучението:

1. Задължително трябва да се отчете 
възрастта на обучаваните, в нашия случай 
те са  във втори или трети клас;

2. Какъв вид е приказката- народна или 
авторова. В нашия случай приказката е 
на братя Грим, но в много държави тя е 
видоизменена и е приета като народна 
приказка, разказваща се на много езици.В 
България ние имаме аналог на немската 
приказка за палачинката, това е 
българската приказка за „Житената 
питка” на Ангел Каралийчев.

3. Етап на обучение по езика -

4. Седмичен хорариум -

5. Материална база



Още важни точки:

Учебни фази /Вертикално планиране/-

Метод на преподаване- Например, при 
разиграването на една приказка на 
немски език дейността и нейното 
съдържание се възприемат от децата 
като същественото, а не прилагането 
или упражняването на съответните 
словестни действия. Тук се проявява 
принципът на дейностния, семантично 
ориентиран метод/подход/, който 
прави ученето на чужд език 
допълнителен, съпътстващ продукт на 
обучението.

По тази причина учителят трябва да създаде непринудена, освободена 
от страх атмосфера в часа, която да събужда у децата радост, любов и 
желание да учат чужд език, изобщо трябва да изгражда у тях 
положително отношение към новото и непознатото! 



Да видим как ще започнем приказката на 
братя Грим-„Der dicke fette Pfannkuchen”.



Въвеждане

1. На какво напомня тази приказка на децата

2. Трябва да изясним дали приказката е народна 
или авторова.Най- важното тук е,че в народните 
приказки винаги побеждава доброто!



Представяне
1. Даване на непознатите думи

2. Първо четене на приказката

3. Питаме дали е разбрана основната част от приказката;



Семантизиране

1. Рисуване на дъската всички герои на приказката- това са : 
палачинката/der Pfannkuchen/; зайчето/ das Häslein/; вълкът /der Wolf /; 
кравата /die Kuh/; прасето /die Schwein /; Ханс и Гретел /Hans und Gretel/;
Докато учителят рисува, той трябва да изговаря високо главните 
герои на немски език и при нужда да обяснява на български език.

2. Подробно прочитаме текста още веднъж- Децата трябва да се 
ориентират кое животно се появява като първо в приказката, после като 
второ т.н.

3. Рисуваме героите, боядисваме ги, после трябва да се изрежат и да се 
залепят в съответния ред по групи.Класът може да се раздели на групи- две 
или четири, които да рисуват и изрязват различни герои от приказката. Децата 
трябва да проявят художествените си способности! При възможност 
героите могат да се поставят на малки магнити и да се закрепят на 
дъската и да се движат по нея или да се изпозват всички предимства на 
интерактивната дъска и да се разработи целия сюжет на нея!



От 9.30 до 9.40 часа се упражняваме по 
урока :



Упражняване

1. Децата четат на глас, устно се описват 
животните;

2. Започва игра по роли- избира се човек, който играе ролята на 
палачинката, после за всички животни се разпределят ролите 
между 4 деца, както и три деца играят ролите на Ханс и Гретел 
,както и на готвача.

3. Да се направи извода от 
приказката;

Децата трябва да проявят артистичните 
си заложби! Могат да се измислят 
мелодии за всеки герой и да се изпеят!



Има голяма вероятност поради многото различни видове дейности 
свързани с преподаването на тази приказка, които трябва да бъдат 
предложени от учителя и повторени от учениците, да не стигнат тези 
40 минути/1 уч. час/ предназначени за преподаване на този урок.

Задължително процесът продължава и другия час докато всички деца 
не разберат приказката, не научат новата лексика, не се опитат да четат 
сами текста.Би било прекрасно ако следващите часове те се опитат 
сами, с няколко прости изречения, да разкажат най-важното от нея! Ако 
учителят работи с голяма любов, ако съумее да се постави на мястото 
на всяко дете,ако познва индивидуалните особености на всяко от 
децата в класа и се съобрази с тях, както и ако прояви всички свои 
умения и способности, и накара децата да направят същото, ако им 
създаде жизнерадостна атмосфера, с много рисуване и 
музика,резултатите ще бъдат много положителни!

Най- важното е децата да бъдат стимулирани да продължават да 
учат езика, колкото и трудно да им е това и да съумяват да разбират 
същността на приказките на чуждия език, както и изводите от тях!



Да продължим с представяне на приказка 
на английски език:

Този път работя с ученици от пети клас, на които преподавам 
английски език по учебна програма, но заедно с това работя с тях по 
Европейски проект”Успех” и съм ръководител на Клуб по този проект, 
който се нарича”Магията на приказката и театъра на английски език.”

Децата са малко по-големи, предполага се, че са на ниво А2, според 
европейската рамка за изучаване на чужди езици, вече могат да 
мислят по-добре, въображението им започва да се развива и те 
могат да драматизират приказката,като се претворят в любимите си 
герои и разбира се като използват основата, която са добили в 
началния курс, без това да изисква непременно РЧЕО.



Използваме сериите издадени книжки с приказки на издателство 
Express Publishing- Storytime Readers, които са предложени на три 
нива, според степента на изучаване на английски език. Това са 
серии от книжки с истории, които са създадени да осъществят 
лесно и приятно практическо четене на английски език.Те 
внимателно надграждат три нива на обучение по езика и са 
написани по начин, който може да помогне на учителя да ги 
използва за игра, като осъществява едно ранно въвеждане в 
драмата като начин на обучение.Същественото тук е, че 
отделните компоненти дават възможност за цялостно проучване 
и нагледно разбиране на материала, на приказката, която може да 
бъде драматизирана! 



Компонентите са:

1. Книжка за ученика;

2.Книжка за учителя;

3.Multi-ROM дискове, които съдържат и двете, 
както Audio CD,така и DVD Video, със записани 
на тях,както музиката към приказките , така и 
самите приказки филмирани със субтитри на 
английски език.

Така децата бързо обикват тези красиво илюстрирани книжки с 
приказки, както и филмите и песните към тях и това мотивира 
малките ученици да изучават английския като чужд език.



Приказките, които ние драматизирахме в 
нашия Клуб по проект”Успех” са:

Stage 1:” THE LITTLE RED RIDING HOOD”;”THE HARE & THE 
TORTOISE”; “SNOW WHITE and the 7 Dwarfs”;

Stage 2:”HANSEL&GRETEL”; “The Little Mermaid”; “PUSS in 
BOOTS”; “Cinderella”;

Stage 3:”The Frog Princess”; “Sleeping Beauty”;”The Emperor ‘s 
New Clothes”;



Да видим как протича работата по драматизацията на една 
приказка на английски език, което се осъществява средно за около 
два астрономически часа.Да вземем една много популярна, но 
заедно с това и много дълга и трудна на чужд език приказка.

Когато за първи път презентираме една приказка, една история, 
трябва да започнем с мозъчна атака за провокиране на идеи за 
същността на историята, със задаване на въпроси за заглавието и 
корицата на книжката. Ако се наложи, ако това е необходимо, 
учениците трябва да използват техния майчин език, за да 
отговорят на въпросите.

SNOW WHITE & the7 Dwarfs



Въпроси?

1. Какво е заглавието на тази история?

2. Кой е авторът й и какво знаят за него?

3. Какви други произведения познават на този автор?

4. Какво можеш да видиш на илюстрациите?

5. Какво правят главните герои и кои са те? 

6.Какво мислиш за тази история?



Пуска се DVD Video и учениците гледат за първи път 
приказката на филм със субтитри на английски език, като по 
този начин за първи път те гледат, слушат и четат всичко на 
чуждия език.

Отварят се книжките за учениците и те виждат на всака 
страница изнесени непознатите думи, добре илюстрирани, 
така че ясно се прави аналогия между картинката и нейното 
значение на английски език.

В книжките на определено място са нарисувани всички 
герои с техните имена и кратка анотация за ролята им в 
тази приказка. Това се разисква с учителя и всики ученик 
вече изказва своите предпочитания за избор на герой, в 
чиято роля иска да се въплъти той.Разбира се решаващата 
намеса за това, кой  каква роля ще поеме, има 
преподавателят, тъй като често се стига до конфронтации 
за определени по атрактивни роли. Много момчета 
предпочитат да играят ролите на пирати или разбойници, а 
повечето момичета са готови да играят ролите на 
принцесите, независимо как изглеждат те самите!



Оттук нататък всичко протича както при 
професионалните актьори! Често пъти текстовете са дадени 
под формата на стихове, както и песните към всяка 
част.Филмът се гледа отново по сцени, така че всеки да 
види къде и как играе неговия герой, отбелязва на своята 
книжка репликите си, всичко което не е ясно се превежда и 
се изслушват песните, които вървят след всяка сцена.

Най- интересен е момента, в който започва драматизация 
на приказката от самите ученици, която всъщност е една 
истинска импровизация. Ако сме подбрали добре 
персонажите и ако всеки се справя добре с четенето на 
текста на английски ,се получава истинска драматизация и 
всички са доволни. Разбира се от първо четене никога няма 
много добри резултати, но ако се научат текстовете и то 
наизуст, вече става много интересно. Те започват да се 
готвят за истинския спектакъл на сцена.

Важен е изборът на разказвача. Това трябва да бъде дете 
с добро владеене на езика , с ясна дикция, силна памет за 
сравнително най- дългите реплики, които има,добра 
концентрация и разбира се артистичност, и добър контакт с 
другите участници.Не се намират лесно такива деца и 
затова трябва да изберете най-добрите за целта!



Друг проблем е дали отделните приказки ще се играят на 
малка или голяма сцена. Всъщност големината на сцената 
не е важна, за децата е важно дали ще имат изява пред 
публика, това много ги стимулира и те хвърлят цялата си 
енергия да научат ролята си наизуст на английски, 
независимо колко е трудна тя!Ако децата нямат изява на 
сцена , те губят интерес към драматизацията на приказките 
в един момент, в който те не могат да представят любимите 
си герои пред публика!

Много по-пълен е ефекта от цялата приказка ако всички 
пеят песните след всяка сцена на английски език и дори да 
танцуват. Песните са в стихотворна форма и допълнително 
увеличават шанса на всеки участник в драматизацията да 
блесне както с езиковите си умения, така и с музикалните си 
такива.

Във втората част на учителската книжка има указания за 
работа  по приказката, като има предложение за сценарий, 
подробно разработен по сцени, това е допълнителна секция, 
в която подробно е обяснено какво прави всеки герой ,във 
всеки момент на протичане на действието, за всяка сцена. Тук 
преподавателят може много да импровизира в зависимост от 
наличните възможности и способности на своите ученици.



Тези приказки сами по себе си внимателно са селектирали и 
представили голямо разнообразие от класически и оригинални 
истории, като всяка от тях повече или по-малко развива езиковите 
умения на учениците.В книжката на преподавателя , която включва 
ученическата книжка, има и насоки за представянето , за 
инсценирането на всяка история по сцени, за сценографията и за 
костюмите,как по лесно и по-икономично да се създадат!Дават се 
подробни насоки как ако няма голяма сцена във вашето училище, да си 
направите по-малка такава в една класна стая.



Всъщност в нашия случай ние направихме драматизация на
„Снежанка и седемте джуджета” като изпозвахме половината от
една игрална стая и имахме една не лоша сцена, но проблемът
беше, че бяхме на едно ниво с публиката и техните съученици
през цялото време разсейваха малките актьори.Направихме
корони и огледало от картон и разделихме ролята на мащехата
на Снежанка на две- ролята на мащехата в двореца играеше едно
момиче, а ролята на мащехата като вещица,която иска да я
отрови, играеше друго момиче.За моя радост повечето си бяха
научили репликите, но при всички положения женските роли
бяха изиграни по-добре, на добър английски.Момчетата се
поизложиха,трудно събрах седем джуджета и те си пообъркаха
малко многобройните реплики, а гафът беше пълен, когато
Снежанка не позволи на принца да я целуне, той от смущение си
забрави репликите, от там това се предаде на джуджетата и
приказката, независимо от моята помощ свърши малко по- рано,
но в крайна сметка всичко свърши благополучно!



Изводът е , че трябва да използваме всички традиционни и
нетрадиционни начини за обучение на нашите ученици по чужди
езици, но без да ги натоварваме излишно.Чрез метода на
приказките те могат да развиват умения за четене и слушане,
както и за запаметяване и импровизация на реплики на чужд
език! Приказките изграждат здрава, красива, духовна ценностна
система и изграждат модели за поведение при младите хора.Те
учат на приятелство, милосърдие, честност и почтеност, както на
уважение към семейните ценности, на коректност и смелост.Те
стимулират въображението на децата и ги окуражават да
изследват чудесния свят на чуждите езици чрез литературата,
поезията и драмата! Момента, в който те представят любимите
си герои пред публика и най- близките им хора се възхитят на
техните превъплъщения на сцена, това е много вълнуващ
момент за малките участници и това им дава допълнително
самочувствие да се занимават , да изучават и да усъвършенстват
съответния чужд език!







Автор: Валентина Кираджиева

01.05.2014 год. 
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