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Текстово поле:

Връзка с дигитален учебник
http://thanxteacher.weebly.com/unit-382.html
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Текстово поле:

Задание: Направете мини постер
Направете постер, на който да разкажете на английски език как протича един обикновен ден на вашия
баща (майка, сестра, брат, дядо, баба - по желание за един от тях)

Текстово поле:

Какво трябва да съдържа постера?
1. Трябва да е направен на лист с формат А4, за предпочитане е той да бъде цветен и картонен ( от тези,
които имате в папките си). 2. Най-отгоре трябва да присъства името на проекта ( My father's day - project -
например), от кого е направен проекта : име и клас ( by Maria, 3v class - например). 3. Мини постерът
трябва да съдържа 6 параграфа с по две изречения за всеки параграф (общо 12 изречения, може и
повече). Към всеки параграф трябва да има и картинка ( апликация, снимка - по желание), която да
визуализира за какво се разказва в параграфа. 4. За по-добро разбиране разгледайте примера от
учебника даден най-отгоре. 

Текстово поле:

Необходими материали
1. Цветен картонен лист, формат А4 2. Цветни моливи, маркери, пастели, химикали, ножички, лепило 3.
Картинки за визуализиране към всеки параграф - рисунки, апликации, снимки ( по желание) 

Текстово поле:

Изисквания
1. Използвайте указаните материали и формати. 2. Работете чисто и дизайнирайте професионално -
обърнете внимание на разположението на елементите (заглавие, параграфи, картинков материал).
Пишете красиво и използвайте различни, умело съчетани цветове и шрифтове. 3. Обърнете внимание на
правилното изписване на информацията в параграфите - граматически верни да са съставените
изречение ( 's' с края на глаголите за 3л. ед. ч.), съблюдавайте правилното спелуване на думите,
използвайте речника от учебника, докато работите. 4. Използвайте Гугъл преводач (
https://translate.google.bg/?hl=bg ), за да откриете наименованието на различните професии на английски
език. 5. След като сте готови, проверете дали правилно сте извършили задачата и направете промени,
ако се налага. 6. Подгответе постера за представяне - прочетете няколко пъти написаното, за да можете
да се представите пред класа подобаващо в рамките на 3 минути.

Текстово поле:

Допълнителна информация
Ако имате желание да направите минипостера дигитално, обърнете се към учителя ви по английски език,
за да ви даде възможност да работите с инструментите на Glogster Edu или EduBuncee. 
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