
Късометражни филми
в часовете по чуждоезиково обучение

Кога?



Работите ли с филми? 

Не, защото  ...

Доволни ли сте?Да, защото  ...

 Каква дължина имат филмите, 
които използвате?

 В коя част на часа ги включвате 
като елемент на обучението? 
Защо?

 В кои нива ги включвате? Защо?

Предлагате ли пуканки? 
Защо?



 Бихте ли препоръчали някакви филми?
(документални, учебни, игрални, анимационни)
 Защо ги препоръчвате? Поради ...
• подходяща дължина.
• подходящо съдържание.
• подходящи за аудиторията.
• Просто ей-така, готини са и искам да ги видят повече хора.
• Друго.

 Какво постигнахте с този филм? 
• Упражнихме ...
• Запознахме се с ...
• Починахме си от еднообразието в часа.
• Май нищо. 



Как оформяте 
началото на работата си?
Пример:
А сега ще гледаме филм.
Филмът се казва                .XYZ

Възможните начала са много.
Тук ще предложа три от тях.



Запознаваме студентите със заглавието. 
Кои ще са нашите следващи стъпки?

Какво очаквате 
от филма?

XYZ

Във филма 
става дума за ... .

Действието се 
развива 
в миналото ... .

Какво можем да въведем 
(затвърдим, научим) още 
с тази първа стъпка?

 формулиране на предположения
 подчинени изречения
 модални глаголи
 модални частици
 конюнктив

Предполагам че,...
Сигурно ...
Вероятно ...
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Даваме някаква 
ключова дума
от заглавието на филма. 

2
Ключовата дума може да бъде и такава, която не е от 
заглавието, но насочва към съдържанието на филма. 
Думата (думите, изразът) може да се подберат и като 
умишлено насочване към повече от едно тълкуване
(множество противоречиви предположения).

черен
(черно, черни, 

черна)
Напишете едно изречение, съдържащо тази дума.

Напишете първите три неща, които Ви хрумнат.

С какво свъзвате тази дума?

Напишете първите три същ. имена, които Ви хрумнат.

Напишете едно смешно/страховито изречение, 
съдържащо тази дума.
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Показваме отделни кадри
от филма. 3

Задачи? 
Цел?



Показваме отделни кадри
от филма. 3



2 3
черен

(черно, черни, 
черна)

отделни 
кадри

Какво очаквате СЕГА от филма?

Дайте заглавие на филма.

Как да продължим?



Трябваше ли да прекъсваме филма?
Подходящи ли бяха местата, на които спряхме филма?
Целият филм ли трябва да гледаме или на части? Защо?


