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Ход на ситуацията/Описание на задачата/Правила на играта:
 Активно учене с Bee – Bot с цел провокиране на комуникативна активност и засилено
емоционално преживяване.
 „В своята работа в обучението по английски език аз прилагам подхода „Учене чрез
действие / Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който ученикът усвоява
знания и умения чрез директно експериментиране, като използва принципа на
действието. Основна причина за прилагането на подхода „учене чрез действие” е тази,
че малките ученици учат чрез директния опит от петте си сетива. Този подход
осъществява връзка между думи и действия, помага на децата да усвоят езика
подсъзнантелно и да могат да го използват, за да комуникират. Имам наблюдения, че
при прилагането на подхода учениците стават по-близки помежду си, така че той
подобрява отношенията в класа. Чрез дейностите се създава позитивно настроение у
тях, което улеснява ученето. Значението на думата може да бъде показано с тъй
наречените „flash cards”. За изпълнението на тази задача използвах, такива карти с
числата от 1 до 10,на които са нарисувани и различни предмети. Много думи могат да
бъдат представени чрез „езика на тялото”, чрез мимика и жестове. Това е много
забавно за децата и им помага трайно да запомнят думата. Това използвах за
изпълнението на втората задача“.
Цел:


Затвърдяване и проверка на усвоени знания (числата от 1 до 10) и частите на човешкото
тяло.

Задача:


Свързване на думи с картини – учениците свързват думите със съответните картини.

Допълнителни указания:
Всеки ученик си изтегля дума, която означава наименование на число от 1 до 10 и с помощта
на Bee – Bot изпълнява задача:
 Програмира Bee – Bot да спре пред съответната цифра и картинка.
 Върху нея е поставена следващата задача.
 5 от задачите са свързани с повторно програмиране и връщане в изходна позиция (Go back)
или програмиране до нова, посочена позиция (Go to five).
 Останалите 5 задачи са свързани с представяне значението на думи или словосъчетания с
езика на тялото (Jump), (Sing a song), (Touch your ears), (Touch your eyes), (Clap your hands).

