Аз изучавам моите първи жестове:
Ръководство за преподаване на
Глухи Езикови Модели

Глухи възрастни като ролеви модели за
света на чуващите:
Връзки на една и
съща верига

___________________________________________________________

Проектът Sign Links (проект n°2019-1-EL01-KA204-062935) е
финансиран с подкрепа от Европейската комисия. Тази публикация
отразява възгледите само на авторите, като Комисията не може да носи
отговорност за каквато и да е употреба, която може да бъде направена
от съдържащата се в нея информация.
Координатор на проекта "Sign Links"
Гръцката федерация на глухите (HFD) Лидер, Гърция.
Партньори по проекта
1.
2.
3.
4.

Асоциация на глухите (DPAM), Малта
Съюз на глухите в България (СГБ), България
Университетът на Западна Македония (UWM), Гърция.
Детската градина за глухите и трудното чуване на Аргируполис (KDA),
Гърция.
5. Open Pedia (ОП), Гърция.
Заглавие на
документа
Разработена
от

Интелектуална продукция 2- Учителско ръководство
за глухи ролеви модели - Преподаване на жестов
език на възрастни чуващи
Детска градина за глухи и тежкочуващи на
Аргируполис (KDA), Гърция

Версия

V2.0

Дата

28.06.2022

1

Аз изучавам моите първи жестове:
Ръководство за преподаване на
Глухи Езикови Модели (ГЕМ)

2

Съдържание

Въведение

13

Какво представлява “Опис за комуникативно развитие” на МакАртър? 14
Какви са принципите, на които е базирана разработката на този
материал?

14

Какви са целите на този материал и как може да се използва?

15

Какви са категориите понятия, включени в материала за езикова
готовност?

15

Към кого е адресирано и от кого може да се използва?

15

Какви видове дейности и упражнения можете да използвате за развитие
на речниковия запас?
16
а. Ролеви игри

16

б. Спонтанни дискусии

17

в. Преживявания от първа ръка – посещения

17

Упражнения за повторение

17

Раздел 1. Аз, моето семейство и други
Подраздел 1. Членовете на моето семейство
Индикативни дейности

20
22
22

Познай члена на семейството

22

Семеен квартал

22

Моят дом

22

Къща от тесто

22

Семеен Колаж

22

Триизмерна семейна фотография

22

Семеен мобилен телефон

23

Иди на риболов ....

23

Използване на семейна игра на карти за по-големи групи и повече
участници.

23

Подраздел 2. Професионалисти и други/ обществени асистенти
(помощници)

24

Полицейски служители, пожарникари, лекари, медицински сестри,
учители, служители от спешната служба, банкови служители и
служители на хранителни магазини са така наречените обществени
помощници. Тяхната работа е да помагат на отделните хора в общността,
допринасяйки за цялостното им здраве и благополучие.
24
Индикативни дейности

24

Поканени лектори

24

Интерактивни кътчета за игра

24
3

Готвене с "лица"

24

Дейност на професии/обществени помощници, използващи цифри

24

Посещения на различни места

24

Игра със символи

25

Направете книга

25

Тик Так Бум

25

Допълнителен целеви речник

25

План на урока

27

Тик Так Бум

27

Съдържание

27

Цели

27

Материали и средства

27

Препоръчително време за преподаване

27

Стъпка 1

28

Стъпка 2

28

Стъпка 3

28

Стъпка 4

28

Стъпка 5

28

Раздел 2. Моят дом

29

Подраздел 1. Стаи и мебели

31

Индикативни дейности

31

Четене на книга

31

Играта на скритото съкровище

31

Търсене и намиране

31

Занаяти

31

Концептуална карта

31

Подраздел 2. Дребни домашни предмети

32

Индикативни дейности

32

Справочни таблици с обекти в къщата

32

Домино карти

32

Играта със зарове

32

Сляпа муха (“Сляпа баба”)

32

Допълнителен целеви речник

33

План на урока

35

Вижте и намерете жеста

35

Съдържание

35
4

Цели

35

Материали и средства

35

Препоръчително време за преподаване

35

Стъпка 1

36

Стъпка 2

36

Стъпка 3

36

Стъпка 4

36

Стъпка 5

36

Раздел 3. Хранене

37

Подраздел 1. Плодове и зеленчуци

39

Индикативни дейности

39

Прочетете приказка

39

Кулинарно изкуство

39

Образователно посещение на открит пазар и/или магазин за хранителни
стоки
39
Символична игра

39

Избори

39

Рисуване на кралското семейство зеленчуци

39

Индикативни дейности

40

Приготвяне на здравословна закуска

40

Какъв съм аз?

40

Символична игра

40

Допълнителен целеви речник

40

План на урока

42

Избори за обявяване на любим зеленчук

42

Съдържание

42

Цели

42

Материали и средства

42

Предложено време за преподаване:

42

Стъпка 1

42

Стъпка 2

42

Стъпка 3

43

Стъпка 4

43

Стъпка 5

43

Стъпка 6

43

Раздел 4. Облекло

44

Подраздел 1 . Дрехи

46
5

Индикативни дейности

46

Колелото на късмета

46

Вашият магазин

46

Пералнята

46

Търсене на дрехи

46

Подраздел 2. Обувки и аксесоари

47

Индикативни дейности

47

Запомняне на аксесоари и обувки

47

Намерете разликите

47

Какво липсва?

47

Какво ще сложа?

47

Допълнителен целеви речник

47

План на урока

50

Пиктограма - Познай думата

50

Съдържание

50

Цели

50

Материали и средства

50

Предложено време за преподаване:

51

Стъпка 1

51

Стъпка 2

51

Стъпка 3

51

Стъпка 4

51

Стъпка 5

51

Раздел 5. Игри

52

Индикативни дейности

52

Четене на книга

52

Подарък

53

Кукла

53

Настолна игра

53

Топка

53

Балон

53

Пъзел

53

Игри

54

Робот

54

Сапунени Мехурчета

54

Какво имам на главата си?

54
6

Допълнителен целеви речник

54

План на урока

57

Какво имам на главата си?

57

Съдържание

57

Цели

57

Материали и средства

57

Препоръчително време за преподаване

57

Стъпка 1

57

Стъпка 2

57

Стъпка 3

58

Стъпка 4

58

Стъпка 5

58

Стъпка 6

58

Стъпка 7

58

Стъпка 8

58

Раздел 6. Животни

59

Подраздел 1. Денят на животните

61

Индикативни дейности

61

Грижа се за животните

61

Приказка

61

Жизненият цикъл на кокошката

61

Жизненият цикъл на пеперудата

62

Фермата за животни

62

Игра "Риболов"

62

Посещение

62

Работни листа

62

Образователни сериали

63

Онлайн игри

63

Пъзели - Домино

63

Посещение в зоологическата градина

63

Игра по памет

63

Конструирай

63

Настолна игра по памет с жестов език

63

Допълнителен целеви речник

64

План на урока

66

Игра по памет с карти на жестов език
7

66

Съдържание

66

Цели

66

Материали и средства

66

Предложено време за преподаване:

66

Стъпка 1

67

Стъпка 2

67

Стъпка 3

67

Стъпка 4

67

Раздел 7. Околна среда

68

Подраздел 1. Метеорологични явления
Индикативни дейности

70
70

Дневен метеорологичен календар

70

Прогноза за времето на жестов език

70

Опазете здравето ми

70

Митът за Езоп " Слънцето и северния вятър"

70

Времето и математиката

70

Табло за двойно записване

71

Бъди вятърът

71

Създаване на валежи

71

Подраздел 2. Природна среда

72

Индикативни дейности

72

Игра на пода

72

Сензорна игра на скритото съкровище

72

Градинарство

72

Пикник

72

Осезателно разпознаване

72

Рециклиране

72

Чиста среда

72

Допълнителен целеви речник

73

План на урока

75

Игра на пода

75

Съдържание

75

Цели

75

Материали и средства

75

Предложено време за преподаване:

75

Стъпка 1

75
8

Стъпка 2

75

Стъпка 3

75

Стъпка 4

76

Стъпка 5

76

Стъпка 6

76

Раздел 8. Социална среда

77

Работа в екип за изграждане на град

78

Справочна таблица/Емпирично обучение

78

Символична игра

78

Магазините на моя квартал

78

За пазаруване

78

Собствен магазин

78

Професии от старо време

79

Песен

79

Проучване в позната социална среда

79

План на урока

80

Проучване в позната социална среда

80

Съдържание

80

Цели

80

Материали и средства

80

Предложено време за преподаване:

80

Стъпка 1

80

Стъпка 2

80

Стъпка 3

80

Стъпка 4

80

Раздел 9. Транспортни средства

81

Подраздел 1. Средства за сухопътен транспорт
Индикативни дейности

82
82

Обучение за уличното движение

82

Приказка

82

Влакът за рожден ден

82

Подраздел 2. Средства за въздушен транспорт

83

Гръцка митология

83

Самолет във вашето пространство

83

Приказка

83

Летя високо

83
9

Подраздел 3. Морски транспортни средства

84

Разпознаване

84

Песен

84

Работа в екип

84

Пъзел

84

Бинго с жестов език

84

Допълнителен целеви речник

84

План на урока

86

Бинго с жестов език

86

Съдържание

86

Цели

86

Материали и средства

87

Предложено време за преподаване:

87

Стъпка 1

87

Стъпка 2

87

Стъпка 3

87

Стъпка 4

87

Стъпка 5

87

Раздел 10. Изрази за време

88

Индикативни дейности

89

Времева последователност

89

Приказка

89

Часовник

89

Фотодентро

89

Онлайн игри

89

Работни листа

89

Познай сезона

89

Игра "Сезоните и месеците"

90

Допълнителен целеви речник

90

План на урока

91

Времева последователност

91

Съдържание

91

Цели

91

Материали и средства

91

Предложено време за преподаване:

91

Стъпка 1

91
10

Стъпка 2

91

Стъпка 3

91

Стъпка 4

91

Раздел 11. Предлози – местоположения
Индикативни дейности

92
92

Точки на разположение

92

Работни листове

92

Къде е?

93

Жестове за цветовете

93

Потърси ме

93

Началникът казва ...

93

Намирам цвета

93

Криеница

93

Музикално-кинетични игри

93

Колело

93

Студено - Горещо

93

Местоположения от хартия

93

Правя това, което казва кралят

94

Игра с кутия

94

Допълнителен целеви речник

94

План на урока

95

Студено и горещо

95

Съдържание

95

Цели

95

Материали и средства

95

Предложено време за преподаване:

95

Стъпка 1

95

Стъпка 2

95

Стъпка 3

95

Стъпка 4

95

Раздел 12. Количествени изрази

96

Индикативни дейности

97

Разлики и прилики

97

Класификация

97

Подбор

97

Уча се да броя

98
11

Игри

98

Действия

98

Домино с числа на жестов език

98

Допълнителен целеви речник

98

План на урока

100

Домино с числа на жестов език

100

Съдържание

100

Цели

100

Материали и средства

100

Предложено време за преподаване:

100

Стъпка 1

101

Стъпка 2

101

Стъпка 3

101

12

Аз уча моите първи жестове:
Ръководство за преподаване на
Глухи езикови модели (ГЕМ)

Въведение
Разработката на Ръководството за преподаване на глухи езикови модели
е обучителен инструмент за преподаване на жестов език (ЖЕ) (гръцки,
български, малтийски) на глухи деца на чуващи родители, и се базира на
“Опис за комуникативното развитие” на МакАртър. Ръководството за
преподаване на глухи езикови модели се основава на принципите на
единствената Учебна програма, публикувана в трите страни-партньори за
преподаване на (гръцки) жестов език на Педагогическия институт и
реформираните учебни програми, а също и на основните принципи на
образователния материал на Института по образователна политика
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/analytika-programmata-eidikhs-agwghs-kaiekpaideushs .
Същата методология (с различно съдържание) е приложена за
разработването на образователни материали и средства за обучение на пет
(5) нива на преподаване на гръцкия жестов език от експертите по проекта
Sign Links: Spyridoula Karipi, Marianna Hatzopoulou и Василис Курбетис .
Ръководството за преподаване на глухи езикови модели е създадено
за обучението на глухи възрастни като Глухи езикови модели, Глухи модели
за подражание за чувашите хора (родители, учители и професионалисти) в
Гърция, България и Малта. Английската версия се предлага за използване
в други страни от Европейския съюз и в други страни с модификации,
според нуждите на всяка страна.
Въпреки че основната цел на Ръководството е да преподава жестов език
на възрастни, които имат или са ангажирани с глухи деца, той е
структуриран (дейности, процеси, материали, медии и т.н.) за обучение на
деца, защото те са тези, които са изложени на риск от езикови лишения и
са крайните получатели на езиковото обучение. Тази структура е
използвана при възрастни през последните три години, първоначално в
Гърция, а по-късно и в Малта и България и е резултат от дискусиите и
оценките на глухи възрастни участници.
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Какво представлява “Опис за комуникативно развитие” на МакАртър?
Описът за комуникативно развитие на МакАртър е средство за езикова
оценка (на глухи и чуващи деца), адресиран до родители, които използват
формуляр за идентификация, с който те проверяват думите/жестовете,
произведени от детето им. Има двa формуляра, един за кърмачета на 8-16
месеца и един за малки деца на 16-30 месеца. Формулярът за малки деца е
проектиран за оценка на производството на лексика и първата граматика.
Комуникативният опис за развитие не съдържа всички думи/жестове,
произведени от детето, а е опис на думи/знаци, използвани от детето, и е
проектиран да бъде извадка от езика на детето. Данните от децата на помалкa възраст могат всъщност да представляват всички думи, познати на
децата, но формулярът е предназначен да бъде извадка от речниковия запас
на детето, така че да може да се сравни с очакваните данни на други деца на
същата възраст.
Въпреки че данните от доклада на родителите приемат общопризнатото
мнение, че на тях им липсва специализирано обучение по езикова оценка,
Комуникативният опис на развитие се оказа високо надежден. Причината е,
че Описът за комуникативно развитие използва идентификационен
формуляр с думите, отпечатани на страницата, и лицето, което проверява
думите, произведени от детето, дори не трябва да ги помни. Поради ниската
цена (само за възпроизвеждане), лесното администриране, голямата
валидност и надеждност, Описът за комуникативно развитие на MакАртър
е адаптиран на много езици, така също и на гръцки език от ръководителя
на Sign Links, д-р Василис Курбетис.
Какви са принципите, на които е базирана разработката на този материал?
1. Жестовият език се използва без едновременно ползване на
говорния език, докато в някои случаи писменият език може да бъде
използван като допълнителна опция.
2. Преподаването на лексиката се отнася до разбирането на
значението или множеството значения на жеста, синонимите и
антонимите, хиперонимите (думата/жест "животно" е хипероним на
думата "котка") и хипоними (думата/жест "куче" е хипоним на
думата "животно"), както и тяхната прагматична употреба.
3. Граматиката се преподава като неразделна част от езиковото
обучение и се основава на комуникативните потребности на
участниците.
4. Връзката между лексиката, граматиката и синтаксиса са
неразделна част от езиковото обучение в контекста на цялостния
подход към езиковия курс.
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Какви са целите на този материал и как може да се използва?
Тъй като до 5-6-годишна възраст повечето глухи деца на чуващи
родители (90-95% от всички глухи деца) нямат достъп до жестов език, те са
изложени на риск от лишаване от ранно езиково развитие. Поради тази
причина, за да се улесни гладкото езиково развитие на глухите деца, се
изисква ранно езиково обучение и оценка на първия речник по жестов език,
както на децата, така и преди всичко на родителите и възрастните, които
работят с глухи деца.
Създаването на материал за езикова готовност по жестов език има за цел
да отговори именно на тази необходимост. Материалът за езикова
готовност ще се използва от една страна, като дидактически инструмент за
езиково развитие, а от друга страна, като оценителен, образователен
материал за преподаване на първите понятия.
По-специално, той се състои от набор от 600 първи понятия, които се
представят на малки деца и родители, на жестов език, чрез организирани
дейности, заедно с използването на допълнителен визуален материал,
изображения, фотографии, абстрактни скици, скици на жестовете на жестов
език, видеоклипове и др.
Представянето на включените в материала лексика и концептуални
фрази на националния жестов език е направено от експерти и опитни
носители на жестов език, членове на Глухата общност, със силна глуха
идентичност, които отговарят на всички критерии за глух езиков модел
(ГЕМ) по време на тяхното обучение.
Какви са категориите понятия, включени в материала за езикова готовност?
Категориите понятия се отнасят до обекти от средата на детето:
животни, дрехи, играчки, мебели, стаи, храна, напитки, действия,
всекидневни и други дейности, човешки качества, взаимоотношения,
емоции, количествени и времеви изрази. Те са основни категории понятия,
изключително полезни за цялото семейство и ефективната им комуникация
с техните деца.
Към кого е адресирано и от кого може да се използва?
Адресат на този материал е и може да се използва от:
1. Глухи езикови модели (ГЕМ), които се заемат с преподаването
на първите езикови понятия на Глухи деца или обучават чуващи
родители / настойници / болногледачи в съответния речник, за да
установят комуникация с тяхното Глухо дете.
2. Родители, настойници и лични помощници, които искат да
научат първите основни понятия на жестов език и след това да ги
използват в комуникацията си с глух член на семейството.
Поради тази причина, в описанията на дейностите, е използвана думата
"възрастният", значаваща горепосочените лица.
В описаните дейности, могат да участват родители / настойници /
болногледачи/ с глухото дете, братята и сестрите и глухото дете, малка
група с връстници и глухото дете и др. В описанието на дейностите те се
наричат "участниците".
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Какви видове дейности и упражнения можете да използвате за развитие на
речниковия запас?
1.Развиване на речниковия запас с предмети/изображения/фотографии.
2. Развиване на речниковия запас с описание на изображение/снимка.
3. Последователност от изображения/фотографии.
4. Боравене с предмети.
5. Дейности по описание – разбиране (избор на предмети, рисуване,
конструкции).
6. Концептуални, разказвателни текстове – и истории.
7. Диалози – въпроси и отговори.
8. Дискусии между ученици:
• Ролеви игри.
• Ръководени дискусии.
• Практически опит..
9. Упражнения за контролирани повторения.
10. Езикови игри.
По-долу е дадено обобщение на някои видове дейности като:
а)ролева игра;
б) спонтанни дискусии, и
в) Преживявания от първа ръка – посещения.
а. Ролеви игри
Повече от двама души могат да участват в ролевите игри и съдържанието
на разговорите между участниците не е дадено от Глухите езикови модели
(ГЕМ). Това са точките, в които ролевите игри се различават от диалозите.
Децата не могат да запомнят или да пробват предварително изразите на
въпроси или отговори на участниците, защото те не са дадени. Децата
разчитат на собствената си креативност и въображение, за да
взаимодействат с другите.
Тези дейности са много важни, защото децата имат възможност да научат
кога и по какъв начин трябва да използват речника, който са усвоили, в
зависимост разбира се от комуникационния контекст, както и
граматичните структури. Необходимо е във всяка ролева игра, DLM да дава
на участващите деца, специфична информация като:
описание на ситуацията и специфични дейности, които трябва
да бъдат извършени от героите,
описание на героите,
наличие на полезни изрази, записани списъци със знаци от
конкретни изрази върху картите на всеки герой поотделно и които
детето може да използва по време на играта.
В резултат на това децата наблягат на нова лексика и езикови модели или
дори употреба на нова лексика и езикови модели, които вече са усвоили.
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б. Спонтанни дискусии
Груповите дискусии по конкретна тема, която може да е избрана от ГЕМ
или да е възникнала от децата или възрастните участници и е направена
известна подготовка, са спонтанните дискусии. Изисква се добра
подготовка от страна на ГЕМ, който ръководи, въпреки факта, че
дискусиите са спонтанни, а също така, всички деца или родители трябва да
получат възможност да участват в тях по свой собствен начин.
Спонтанните дискусии се основават на два стълба: 1) дискусии, които
решават проблеми и 2) дискусии, в които се обменят информация и идеи, и
които се отнасят до конкретна тема.
По отношение на темата и съдържанието на дискусиите тя следва да
стимулира интереса на цялата група, да бъде свързана с общ опит или
интереси на децата или да засяга различни въпроси, например социални,
местни, семейни или в училище. които ще използва, за да засили
постоянното взаимодействие. ГЕМ помага и ръководи по време на
дискусията. В същото време, той/тя вече е подготвил/а списък с тематични
въпроси, които ще използва с цел засилване на непрекъснатото
взаимодействие с децата, които имат нужда от него.
в. Преживявания от първа ръка – посещения
Когато децата излязат от класната стая (тук терминът клас се използва
като класната стая, мястото на преподаване у дома или където и другаде да
се извършва организирано и структурирано преподаване, индивидуално
или по групи), те посещават и действат в среда, която се различава от нея,
това са преживяванията от първа ръка – посещения. В известен смисъл
Светът на глухите и Светът на чувашите, ще се превърнат в място на
посещения и преживявания. По отношение на планирането на емпирични
преживявания или посещения, ГЕМ трябва да бъде внимателен при избора
на мястото. Също така, преди да се осъществи посещението с децата или
родителите, ГЕМ трябва сам/сама да го посети , за да опознае хората, които
ще срещне в района, както и да се договори с персонала, когато е
необходимо.
Посещенията, направени на места извън класната стая, могат да бъдат на
места на Глухата общност, или може да не са. И в двата случая децата имат
възможности да използват жестов език в реални ситуации, важен елемент,
на който се основават тези посещения. Места за емпирични преживявания
– посещенията могат да бъдат: зоологическата градина, Асоциацията или
Съюза или Фондация за глухите, кафене, в което работят глухи хора,
метрото, летището, автобусна или трамвайна спирка, кварталната пекарна
и др.
Преживяванията от първа ръка са тези, които със сигурност по-добре
помагат на децата при усвояването на езика (усвояване и обогатяване на
речника, но и придобиването на основни граматически структури),
отколкото създаването на същата среда в рамките на класната стая.
Упражнения за повторение
И накрая, трябва да се спомене, че упражненията за повторение са много
важен тип упражнения. Но за да бъдат те ефективни, използването им
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изисква специално внимание и трябва да се ръководят от следните общи
принципи:
Да бъдат включени в дейности на учебната програма.
Например, в рамките на разбираеми изречения от ежедневието,
които децата практикуват при производството на жестове, ГЕМ
трябва да интегрира жестовете в определен езиков контекст и да ги
повтаря. Повторението следва да бъде включено в творчески
комуникативни дейности, въпреки факта, че само по себе си то не
води до придобиване на комуникативни умения на всеки език.
Да бъдат представени по начин, който да предизвика интерес
и мотивация у децата. За да направите това и да улесните Глухия
езиков модел (ГЕМ), в този материал е наличен допълнителен
електронен материал (от различни източници за трите страни:
Гърция, България и Малта, но също, за която и да е друга страна), по
който ще се работи в класната стая. Целта на материала е
повторението и разбирането не само на новата лексика, но и на
граматическите явления според случая. Така упражненията за
повторение са свързани с урока и са допълващ елемент от него.
Точните отговори на учениците, скоростта и темпото на изпълнение,
предизвикват интереса на учениците.
Упражненията за повторение са разделени на две категории: в първата
категория са тези, при които ученикът прави просто повторение и имат
автоматичен характер, а във втората категория са тези, при които ученикът
е креативен и трябва сам да открие и използва информацията от ГЕМ.
Някои примери за типа автоматични упражнения са следните:
- просто повторение на жестове или изречения,
- смяна на един или два жеста в изречението с други жестове,
- смяна на повече жестове в изречението с други.
Освен това упражненията от автоматичен тип трябва:
-да се прилагат с бързи темпове,
- да се фокусират върху определен граматически тип, например, вербален
елемент и т.н.,
-да бъдат включени постепенно.
Някои примери за творчески - манипулативни упражнения са следните:
а) упражненията за удължаване, при които учениците ще добавят нови
елементи в изречение, дадено им от ГЕМ,
б) упражненията за завършване, при които учениците в непълно
изречение, ще добавят елементи, за да го завършат правилно, логично и
синтактично,
в) упражнения за преобразуване, при които учениците ще направят
промяна, която ще доведе до различно значение на изречението
(въпросителен знак, отрицателен или утвърдителен), дадено им от ГЕМ.
Творческо - манипулативните упражнения трябва да се извършват с
бавни темпове. Това е така, защото, от една страна, те засягат по-големи
деца и, от друга страна, децата се фокусират върху смисъла и съдържанието,
а не само върху конкретен тип. В процеса на извършване на тези
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упражнения целта е незавършените изречения, т.е. усвояването на
подходящите начини за естествена комуникация, между децата и ГЕМ.
Всеки ученик трябва да изрази собствената си гледна точка, като отговаря
самостоятелно.
Горепосочените упражнения и дейности се определят от следните
основни категории:
а) такива, при които има разбираем и видим начин за откриване на
изразното представяне на учениците, например, описание на
изображението и др.
б) такива, при които има известно редуциране в представянето на
учениците, например, диалози, и
в) такива, при които децата сами могат да определят съдържанието и
типовете, които да използват, например, ролеви игри и дискусии.
Те също са само извадка от дейностите и упражненията за развитие на
комуникативната способност на учениците по жестов език, която Глухите
езикови модели (ГЕМ) имат на свое разположение. В зависимост от
възможностите и настроението на учениците, възможните множествени
увреждания на децата, размерът на класа, упражненията и дейностите
могат да бъдат диференцирани, модифицирани и адаптирани.
По-долу е подробното представяне на предложените 12 отделни учебни
единици (модули):
Раздел 1: Аз, моето семейство и други
Раздел 2: Моят дом
Раздел 3: Хранене
Раздел 4: Облекло
Раздел 5: Игри
Раздел 6: Животни
Раздел 7: Околна среда
Раздел 8: Социална среда
Раздел 9: Транспортни средства
Раздел 10: Изрази, свързани с времето
Раздел 11: Предложения – местоположения
Раздел 12: Количествени изрази
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Раздел 1. Аз, моето семейство и други

Проектиран от Freepiк https://www.freepik.com/
Разделът "Аз, моето семейство и други" се отнася до съответния речник
за хората и тяхната идентичност. Това ще помогне на родителите,
учителите и Глухите езикови модели (ГЕМ), в преподаването за това кой е
всеки един от тях.
Този раздел може да бъде обособен в два подраздела:
1. Членовете на моето семейството
2. Професионалисти и други/обществени асистенти
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1.
Членовете на моето семейство (детето научава за хората
от неговото семейство).

НАРОД / хора
Момиче

Дете

Мама

Дядо

Момче

съпруга

Татко

Баба

Сестра

съпруг

Бебе

Приятел

Брат

Чичо

Народ / хора

Братовчед

2.

Име на жестов
език
Неговото име

Бавачка

Професионалисти и други/обществени асистенти

НАРОД / хора
Дядо Коледа

Лекар

Полиция

Американец,
Индианец
Каубой

Шут

Медицинска
сестра
Пощальон

Преподавател
Пожарникар

Горните таблици съдържат целевия речник и следват предложените
дейности за неговото преподаване. Глухият езиков модел (ГЕМ), който ще
се заеме с преподаването, ще отбележи Х, когато лексиката е постигната на
експресивно и продуктивно ниво.
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Подраздел 1. Членовете на моето семейство
Индикативни дейности
Познай члена на семейството
Можете да приложите забавно занимание с децата, да играете на "Познай
кой е?", отгатвайки членовете на семейството. Опишете роднина като
използвате описателни думи, докато детето не разпознае кой е. Също
толкова семпла и забавна е дейността - рисуване на членове от семейството
и отгатване кои са те. И двата начина са подходящи, да се засили целевия
речник по лесен и приятен начин
Семеен квартал
Използвайте бели листове хартия, лепило, бои и къси парчета тънка
панделка/лента. Обяснете на детето си, че всеки лист хартия символизира
семейно ядро в разширеното ви семейство. След това го помолете да рисува
върху всеки лист хартия къща и семейство. Залепете единия край на
панделката/лентата към един семеен дом, а другия в следващия семеен дом.
Това ще създаде верига от домове и семейства. Помогнете на детето да
осъзнае, че въпреки факта, че всяко семейство има свое собствено място,
всички заедно те принадлежат към голям квартал.
Моят дом
Използвайте картонена опаковка от мляко, разрежете я наполовина и я
увийте с някаква опаковъчна хартия. Помолете децата да добавят прозорци,
врати, дървета, животни, цветя и др., които ще изрежат от опаковъчната
хартия. Можете също така да проектирате някои елементи, така че да
изглежда като детска къща. Помолете децата да нарисуват върху лепенки
членовете на семейството им (винаги добавяйте домашните любимци) и ги
поставете в къщата. Когато са приключили, децата образуват град и
транспортират своите "членове на семейството", за да посетят други
семейства.
Къща от тесто
На децата се дава домашна форма. След това, им давате тесто, което
изрязват като оформят фигури на майка, баща, дете, куче, котка и риба.
Децата следват инструкциите да потопят “членовете на семейството” в боя
и след това да ги поставят в домовете си. Назовете фигурите с имена на
членовете на семейството.
Семеен Колаж
Помолете децата да търсят в списания и да намерят снимки на всички
неща, които майките им правят. Изрежете ги и ги залепете на опаковъчна
хартия. Същата дейност може да се повтори и за татковците. Друга версия е
да изрязват снимки с цел да представят членовете на семейството си и
нещата, които обичат да правят всички заедно като семейство.
Триизмерна семейна фотография
Използвайте кутия за обувки и нарисувайте фон отвътре. Направете
снимки на дома и семейството си и ги залепете изправени в кутията.
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Семеен мобилен телефон
Вземете семейна снимка и изрежете всеки един от членовете на
семейството. Залепете всеки член на картон и закачете снимките си на
закачалка с лента, за да направите мобилен телефон.
Иди на риболов ....
Друг начин за преподаване на целевия речник за членовете на
семейството е да играете играта "Иди на риболов", с карти, показващи
членовете на семейството. За да направите тези карти, използвайте снимки
от албума и направете по две копия на картите. По-добре е да ги
ламинирате, за да изглеждат като карти за игра. Тестето карти от едни и
същи двойки карти е готово.
Играта печели този, който има най-много карти накрая. Играчите
решават кой ще раздава и този, който изберат, разбърква и раздава картите.
Ако има двама играчи, всеки един получава по 7 карти. Ако са 3 или 4 играчи,
те получават по 5 карти. Останалите карти се поставят с лице надолу по
средата между играчите, и това е "езерото с риба".
Играчите гледат картите си, открито поставят двойки от едни и същи
карти до тях и решават кой ще играе първи. Играчите последователно искат
от играча карта, която съответства на картата, която притежават. Те обаче
не могат да поискат карта, ако не разполагат със съответната карта. Ако
играчът няма картата, която му е поискана, той казва: "Иди да ловиш риба".
Играчът, който е поискал, получава която и да е карта от "езерцето с
рибата". Ако тази карта съвпада, играчът поставя двойката карти заедно с
другите двойки. Ако играчът, който е бил помолен да вземе карта, тогава
той трябва да я даде на играча, който я е поискал. Играчът, от когото е
поискана картата, трябва да постави своя чифт отворени карти до него.
Тези карти вече не могат да се използват в играта. Този играч взима още
една серия, докато не му кажат "Иди на риболов". Играчите продължават да
искат карти на свой ред. Когато свършат картите в езерцето, играта
продължава, но играчите не изтеглят нова карта след всеки рунд. Играта
приключва за този играч, чиито карти свършат, а победителят е играчът с
най-много двойки карти.
Използване на семейна игра на карти за по-големи групи и повече
участници.
Използвайте карти с лица: татко, мама, брат, сестра, бебе, баба, дядо.
Направете седем реда и определете кои участници са членове на
семейството. Те трябва да бъдат разделени равномерно, в линия от
татковци, майки, братя и сестри и др. 7-те линии трябва да се отделят една
от друга. Вие отброявате напр., 3, 2, 1 и децата заемат мястото си, за да
направят "семействата" с всички членове, да бъдат хванати ръка за ръка и
да седнат. Първото готово "семейство", съдържащо всичките седем
участници, печели играта.
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Подраздел 2. Професионалисти и други/ обществени асистенти (помощници)
Полицейски служители, пожарникари, лекари, медицински сестри,
учители, служители от спешната служба, банкови служители и служители
на хранителни магазини са така наречените обществени помощници.
Тяхната работа е да помагат на отделните хора в общността, допринасяйки
за цялостното им здраве и благополучие.

Индикативни дейности
Поканени лектори
Можете да поканите обществени помощници (асистенти) да дойдат, да
говорят с децата и да отговорят на техните въпроси. Попитайте поканения
лектор дали има възможност да донесе характерен предмет, който тя/той
използва, за да могат децата да изпитат емпирично преживяване. Например,
пожарникарят може да донесе противопожарна каска или медицинската
сестра - стетоскоп. Преди самото посещение упражнявайте задаването на
въпроси и изчакването на вашия ред. По този начин децата ще придобият
опит в правилното социално взаимодействие и езиковите умения.
Интерактивни кътчета за игра
Интерактивните кътчета за игра и преподаването в тях, засилва
развитието на социални умения. Можете да направите “болница” с
медицински ризи/тениски, превръзки и инструменти-играчки, например:
термометри , стетоскопи, лекарства и др. Други кътчета, интересни за
децата могат да бъдат: магазинът, кухнята, кукленото шоу и др.
Готвене с "лица"
Готвенето заедно с децата насърчава развитието на двигателни умения
чрез броене, смесване и добавяне. Това също така повишава познавателните
умения (решаване на проблеми и творчество) и прилагането на умения,
които вече са научени (наблюдение / изпълнение на инструкции и
преброяване). Можете да печете бисквитки с пръстови отпечатъци с деца.
Говорете с тях за полицаите, които вземат пръстови отпечатъци, което
помага при разследването им.
Дейност на професии/обществени помощници, използващи цифри
Децата много харесват фигурките/миниатюрите, включени в
плеймобилите, свързани с професиите. Въображението им се активира,
играят роли, правят истории с идеи, които ще ги добавят към героите и като
цяло са много вдъхновени.
Посещения на различни места
Планирайте различни екскурзии, например, до зоологическата градина,
полицейския участък, пожарната служба, музея на самолетите, летището,
метрото, пощата, банката, кварталния супермаркет и др.
Спрете се в сервиз и наблюдавайте как се поправят коли или опознайте
местата му. Посетете пощата, за да изпратите писмо или да направите свой
собствен печат. Следете камионите за боклук и рециклиращите камиони,
или посетете библиотека и опознайте процеса на заемане на книги.
Помолете в кварталната пекарна да ви покажат процеса на втасване на
хляба. Намерете място, от което да наблюдавате самолети или влакове.
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Игра със символи
Тази дейност може да включва фигури или импровизирани
марионетки/кукли за символична игра.
Направете книга
Създайте азбучна книга – речник от А до Я за професиите/обществените
помощници. Също така създайте визуално помагало за вашето дете, за да
разберете то как да се свързва с хората от своята общност или квартал.
Тик Так Бум
Целта на играта е бързо да хвърлите “бомбата” на човека до вас , преди да
се взриви в ръцете ви!!!!
Играчите отварят карта от стека, която показва знак от категорията
"Професионалисти и други/обществени помощници". Всеки играч трябва
да намери знак, свързан с професионалиста, изобразен на картата
(например, картата показва знака на пожарникар и играчите трябва да
измислят знаци/жестове, като огън, маркуч, каска и т.н.) и да се отърве от
бомбата до следващия играч, преди да избухне в ръцете му. Ще има
съответен визуален сигнал!
Допълнителен целеви речник
При преподаване на горния речник, Глухия езиков модел (ГЕМ) може да
използва речник от следните две категории от Описа за комуникативно
развитие на МакАртър.
Така например, в дейностите, които ще развиват, те могат да използват
някои от споменатите лични местоимения като мен, теб, нея, тази и т.н.
Те също така трябва да изберат и използват някои от глаголите в
съответната таблица.
МЕСТОИМЕНИЯ (лични, притежателни, показателни)
Това/Тези

Мой

Аз самият

Те

Твой

Ние

Той/Тя/То

Негов/Неин

Аз

Ваш

Техен

Ти
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Ти самият

ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам на вкус
Казвам
Мисля
Докосвам
Работя
Харесва ми
Късам
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Чупя
Купувам
Оцветявам
Уча
Бутам
Чувам
Искам
Оставам
Спирам
Отварям
Чистя
Говоря
Стоя
Слагам
Седя
Споделям/ деля
Храня се
Скучно ми е
Правя
Влизам
Свършвам
Рисувам
Люлея
Играя
Дърпам
Бързам
жестикулирам/
Вземам
Бягам
говоря на жестов
език
Виждам
Карам
Забелязвам
Ям
скейтборд
Помагам
Плача
Вървя
Донасям
Намирам
Затварям
Махам
се
/
Направя
Заминавам
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
Пазя
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Духам
Хапя
Спя
Заливам
Усмихвам се
Показвам
Изглеждам
Отивам
Ръкопляскам
Не искам да
Плувам
Изхвърлям нещо
Танцувам
Не ми харесва
Приказвам
Падам
Строя
Чета
Разклащам го
Скачам
Удрям
Избирам
Клатушкам се
Хващам
Чукам на вратата
Преподавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Изливам
Търся
Свършвам

План на урока
Тик Так Бум

Съдържание
Играчите отварят карта от стека, която показва знак от категорията
"Професионалисти и други/обществени помощници". Всеки играч трябва
да намери знак, свързан с професионалиста, изобразен на картата
(например, картата показва знака на пожарникар и играчите трябва да
мислят за знаци/жестове като огън, маркуч, каска и т.н.) и да се отърве от
бомбата до следващия играч, преди да избухне в ръцете му. Ще има
съответен визуален сигнал!
Цели
Децата се насърчават да:
− разпознават знака, изобразен на картите за игра,
− разбират и прилагат правилата на играта,
− внимателно наблюдават жестовете на Глухия езиков модел,
− участват активно в играта,
− обогатяват речника си,
- научат елементи от културата на Глухите като визуални
сигнали, мигане на светлина и др.
Материали и средства
- Хартия А4,
- уред за ламиниране, ножици и
- видео с инструкциите на играта.
Препоръчително време за преподаване
1 учебен час.
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Стъпка 1
Можете да намерите от уебсайта ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ (или
еквивалентна база данни за вашата страна)жестовете, от които се нуждаете,
например, пожарникар, лекар и т.н. копирайте изображенията в Word
документ.
Стъпка 2
Децата внимателно следват следните инструкции за игра на видео:
Играчите отварят карта от стека, която показва знак/жест от
категорията "Професионалисти и други/обществени помощници". Всеки
играч трябва да намери жест, свързан с професионалиста, изобразен от
картата (например, картата показва знака/жеста на пожарникар и играчите
трябва да мислят за жестове като огън, маркуч, каска и т.н.) и да се отърве
от бомбата до следващия играч, преди да избухне в ръцете му. Ще има
съответен визуален сигнал!
Стъпка 3
За нуждите на играта ще използвате бомба със звук, който можете да
получите от настолна игра от пазара, наречена "Tick Tak Boom" на
компанията AS Games. Ще трябва да има и фенерче, което да даде визуалния
сигнал, когато бомбата избухне.
Стъпка 4
Играчите на свой ред издърпват карта от стека. В същото време започва
"взривяването" на бомбата! Играчите трябва да измислят знак/жест, който
пасва на всяко изображение на картата, преди да изтече времето и бомбата
да избухне в ръцете им!
Стъпка 5
Играчът, в чиито ръце бомбата ще избухне, получава точка. Победител в
играта е този, който има най-малък брой точки и следователно бомбата
избухва по-малко пъти в ръцете му .
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Раздел 2. Моят дом

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Разделът "Моят дом" се отнася до речник, който се свързва с къщата, и ще
помогне на родителите, учителите и Глухите езикови модели (ГЕМ) да
преподават лексика, отнасяща се до стаите на къщата, мебелите и
различните предмети, които съществуват вътре в къщата.
Този раздел може да бъде обособен в два подраздела:
1. Мебели и стаи на къщата
2. Дребни предмети от бита
Таблиците по-долу съдържат целевия речник и са последвани от
дейности, предложени за неговото преподаване. ГЕМ, които ще се заемат с
преподаването му, отбелязват Х, когато речникът се постигне на
изразително и възприемчиво ниво.
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1.

Мебели и стаи на къщата
МЕБЕЛИ И СТАИ
Поставете Х на всяка дума, за която детето ви използва жест
Гараж
Спалня
Сешоар
Чекмедже
Стая

Баня

Приземен етаж

Пера́ лна маши́ на

Баня/Тоалетна

Огледало

Килер

Кухня

Душ

Легло

Прозорец

Телевизор

Кресло

Маса

Врата

Сутерен

Салон/Гостна
стая
Стълба

Хладилник

2.

Дребни предмети от бита
МАЛКИ ДОМАШНИ ОБЕКТИ
Поставете Х на всяка дума, за която детето ви използва жест
Четка
Лъжица
Вилица
Лекарство
Буква
Картина/Живоп
ис
Превръзка
Вестник

Кутия
Нож

Портфейл

Растение

Стъклена чаша

Светлина

Шише

Сапун

Купа

Метла

Електрическа
метла
Кошница

Валута

Касетофон

Кърпа

Ключове

Ястие

Телефон

Одеяло

Радио

Фотоапарат

Четка за зъби
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Боклуци/Отпадъ
ци
Моп (средство за
чистене на под)
Чук

Хартия
Кърпичка
Пари
Гребен
Ножица

Подраздел 1. Стаи и мебели
Индикативни дейности
Четене на книга
Четенето на книга е много приятен начин за преподаване на нови
понятия. За този подраздел: “Стаи и мебели на къщата” се предлага четене
на класическа приказка, преведена на много езици по света и е лесна за
намиране. Предложената книга е озаглавена " Златокоска и трите мечки"
(Riccioli d'oro e i tre orsi ) и се отнася до малко момиче, което се движи вътре
в къща, използвайки много предмети и мебели на къщата.
Играта на скритото съкровище
Забавен начин да се опознае дома ви е да организирате малко проучване
в него. Един от начините е играта на скритото съкровище. За най-малките
деца препоръчваме вариацията на: горещо-студено.
Предлагаме да скриете предмет в една стая и детето да го открие.
Помогнете на детето с въпроси като: Зад дивана ли е? - Под леглото ли е?- До
масата ли е? и т.н..
Децата претърсват пространството и вие ги напътствате с жестове за
думата топло, когато са близо до съкровището и за думата студено, когато
се отдалечават от него. По този начин, децата ще могат да придобият
пространствено възприятие и да усвоят жестовете за стаите и мебелите в
пространството.
Търсене и намиране
Задавате въпроси на децата и те са поканени да намерят отговорите и да
отидат в съответната стая или до мебелите.
Занаяти
Можете да си набавите занаятчийски материали и да направите
собствена къща. Можете да подредите вътре в стаите й готови миниатюрни
мебели или да направите някои от тях.
Концептуална карта
Използвайки картинки и снимки от списания, можете да оформите с
децата концептуална карта, която ще включва частите на къщата, т.е.
всички стаи, но също и различни мебели, намиращи се в тях.
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Подраздел 2. Дребни домашни предмети
Индикативни дейности
Справочни таблици с обекти в къщата
Направете с децата референтни таблици с предмети на къщата. За да
направите връзка с дейността и лексиката от предишния подраздел, можете
да използвате обекти, които се намират в няколко стаи.
Домино карти
Направете домино карти с предмети и жестове. От едната страна на
картата поставяте снимка на предмета, а от другата страна - снимка с жеста
за него. Каните детето да играе добре познатата игра “Домино” и всеки път
показвате жеста на изобразения предмет.

Играта със зарове
Върху голям зар залепвате изображения на предмети от къщата, които са
включени в таблицата с целевия речник. По същия начин имате карти,
изобразяващи тези обекти. Целта на играта е да хвърлите зара и да
направите с жест изображението, получено след хвърлянето на зара. Така
печелите картата със съответния артикул. Този, който събере най-много
карти, печели.
Сляпа муха (“Сляпа баба”)
В картонена кутия, която сте обвили с хартия, пробивате дупка от едната
страна и поставяте различни предмети от къщата. Децата със завързани
очи опипват, изваждат обекта и показват жеста за него.
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Вижте и намерете жеста
Играчите имат табло с изображения пред тях. Когато е техен ред да играят,
те вдигат карта с жест от стека с картите. Ако жестът съответства на едно
от изображенията на таблото им, те поставят картата със съответния жест
върху изображението. Ако не съвпада, тогава те губят реда си и следващият
играч играе. Победител ще бъде този, който пръв покрие всички
квадратчета с изображения.
Допълнителен целеви речник
При преподаване на горния речник, Глухите езикови модели (ГЕМ) могат
да използват речник от следните категории от “Описа за комуникативно
развитие” на МакАртър.
Така, например, в дейностите, които ще развият, ГЕМ могат да използват
някои от споменатите предлози и наречия за място. Също така, в
описанията на обектите могат да бъдат използвани някои от описателните
жестове, намиращи се в съответната таблица и, които са съществителни и
прилагателни.
Те също така трябва да избират и използват някои от глаголите в
съответната таблица.
ПРЕДЛОЗИ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Поставете X върху всеки предлог, за който детето ви използва жест
До
Надолу
Вътре
На/Върху
Тук

Под

Напред

Навън

С

Над

Зад

ОПИСАТЕЛНИ ЖЕСТОВЕ
Поставете X върху всяка дума, за която детето ви използва жест
Празен
Тих
Тъжен
Розов
Разстроен
Глупав

Шумен
Гръмотевичен

Дълъг

Твърд

Мек

Тъмен

Бавен

Ядосан

Черен

Сух

Болен

Нов

Голям

Тъжен

Бял

Лош

Малък

Последен

Смешно

Добре

Син

Луд

Тежък

По-добре

Лилав

Уплашен
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Мокър

Кафяв

Вкусен

Мръсен

Жълт

Пълен

Червен

Стар

Висок

Бърз

Заседнал

Гладен

Красив

Жаден

Уморен

Зелен

Щастлив

Студен

Внимателен

Топъл

Глух

Пръв

Сънлив

ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Оцветявам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далеч
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучая
Правя
Деля
Рисувам
Люлея се
Влизам
Бързам
Говоря
на
Играя
жестов език
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Отивам
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам
Показвам
Изглеждам
Вървя
Не искам да
Плувам
Изхвърлям нещо
Не ми харесва
Чатя
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Вися
Хващам
Преподавам
Държа
Пия
Давам
Крия нещо
Мия се
Жаден съм
Преследвам
Катеря се
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Беден
Бит/Победен

Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня се
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам на вратата
Наливам
Търся
Свършвам

План на урока
Вижте и намерете жеста

Съдържание
Всеки играч има пред себе си дъска с 6 различни изображения на обекти от
къщата. Пред участниците има куп карти със съответните жестове на
изображенията и са помолени да разпознаят жеста и да го идентифицират с
изображението.
Цели
Децата се насърчават:
- внимателно да наблюдават, говорещия на жестов език,
- да участват активно в играта,
- да разбират правилата на играта и да отговарят на въпроси, свързани
с тях,
- точно да използват предметите от къщата,
- да знаят в коя стая се намира всяка една вещ,
- да обогатяват речника си,
- да разграничават жеста и правилно да го идентифицират с
изображението.
Материали и средства
- хартия А4,
- уред за ламиниране, ножици и
- видео с инструкциите на играта.
Препоръчително време за преподаване
1 учебен час.
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Стъпка 1
Намирате изображенията онлайн и ги копирате в пет Word файла (6
изображения на всеки файл). Отпечатвате ги и ги ламинирате. От уебсайта
на Достъпен - Дизайн за всички - Онлайн речник на понятията на жестов
език https://prosvasimo.iep.edu.gr/el/, (или еквивалентна база данни за
вашата страна) намирате съответните жестове на обектите, копирате ги в
Word документ и ги отпечатвате.
Стъпка 2
Децата внимателно следват инструкциите за игра на видеото:
Те имат табло с изображения пред тях. Когато е техен ред, вдигат карта с
жеста от стека с картите. Ако жестът съответства на едно от изображенията
на таблото им, те поставят картата (с жеста) върху изображението. Ако не
съвпада, тогава те губят своя ред и следващият играч играе. Победителят
ще бъде този, който първи покрие всички квадратчета с изображения.
Стъпка 3
Играчите от своя страна издърпват карта от стека. Играта печели този
играч, който първи познае всичките шест изображения от дъската си със
съответните карти с жестове.
Стъпка 4
Последователно давате на всяко дете предмет от списъка, правите
пантомима за неговата употреба, а останалите трябва да покажат с жестов
език стаята, в която са го намерили или стаята, в която го използват.
Стъпка 5
Правите списък със снимки на членовете от вашето семейство и отдолу
поставяте жестовете на предметите, използвани от всеки един от тях.

36

Раздел 3. Хранене

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Настоящият раздел се отнася до съответния речник за хранене. Той ще
помогне на родителите, учителите и Глухите езикови модели (ГЕМ) в
преподаването на речника за различни храни и различни напитки.
Разделът може да бъде обособен в два подраздела:
1. Плодове и зеленчуци
2. Храни и напитки
1. Плодове и зеленчуци
Плодове и зеленчуци
Царевица

Тиквички

Ягода

Картофи

Морков

Ябълка

Портокал

Грозде

Диня

Банан

Салата

Зелен фасул

Домат

Лук

Лимон

Череши
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2. Храни и напитки
ХРАНИ и НАПИТКИ
Сол
Яйце
Витамини

Бисквити
Царевични
люспи
Бисквитка

Пица

Чипс

Салата

Дъ́ вка

Шоколад

Сирене

Масло

Месо

Сос

Боб чорба

Мляко

Спагети

Сандвич

Зелен боб

Близалка

Желе

Сладко

Кафе

Торта

Кола

Баница

Дюнер

Пържола

Сувлаки

Хамбургер

Вода

Супа

Сок

Чай

Тост

Хляб

Пържени
картофи
Ледени кубчета
Сладолед

Сироп/Лекарств
о
Сода

Парче
Шам-фъстък/
Ядки

Горните таблици съдържат целевия речник и следват предложените
дейности за неговото преподаване. Тези, които ще се заемат с
преподаването му, отбелязват Х, когато речникът се постига на изразително
и възприемчиво ниво.
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Подраздел 1. Плодове и зеленчуци
Индикативни дейности
Прочетете приказка
Четенето на приказка помага в преподаването на нов речник. За секцията
плодове и зеленчуци се предлагат две световно известни класически
приказки. Първата е "Джак и Бобеният стрък", която разказва
приключението на момче, което се изкачва по бобено стъбло. Втората
предложена приказка е "Снежанка и 7-те джуджета", в която Снежанка
заспива, изяждайки отровна ябълка.
Кулинарно изкуство
Готвенето с малки деца насърчава развитието на речника, двигателните
умения и ежедневните умения.
Една предложена дейност е да се направи плодов шиш или плодова
салата: почистване и нарязване на зеленчуците на парчета, нанизването им
на дървен шиш, като по този начин се упражнява фината им моторика.
Те също могат да разбият любимия си плод в блендер, да го поставят в
специални формички и да го замразят, за да направят плодови блокчета.
Образователно посещение на открит пазар и/или магазин за хранителни
стоки
За емпирично преживяване на места, където се продават плодове и
зеленчуци, задължително е посещението на обществен пазар или
кварталния хранителен магазин. Можете да поискате от родителите
седмичния списък за закупуване на плодове и зеленчуци и да върнете
децата у дома с покупките.
Символична игра
В рамките на преподаването се предлага символична игра на магазин за
хранителни стоки с фалшиви или истински плодове и зеленчуци. Децата ще
практикуват умения за комуникация, използване на подходящ речник,
поведение, учене на математически понятия, заради боравене с пари.
Избори
Участниците ще гласуват за любимия си зеленчук с бюлетини, които ще
съдържат зеленчуци. Накрая ще бъдат обявени резултатите: победителят любимият им зеленчук, и победеният зеленчук, който няма да получи
никакви гласове.
Рисуване на кралското семейство зеленчуци
Следвайки предходната, дейност децата ще нарисуват кралското
семейство зеленчуци въз основа на първите 5 гласа от изборите.

39

Подраздел 2 Храни и напитки
Индикативни дейности
Приготвяне на здравословна закуска
Всеки ден показвате с жестове закуската, която децата консумират (напр.
хляб с мед, препечена филийка и т.н.). Давате на децата седмичен списък, в
който всеки ден те ще записват с рисуване закуската, която ядат.
Следващата седмица те ще бъдат поканени да видят резултатите. Там ще
бъде обсъдено здравословното и нездравословното хранене и ще се
приготви предложена здравословна закуска с участието на децата.
Какъв съм аз?
В тази предложена дейност всеки участник има карта на челото, която
съдържа храна или напитка, без да знае каква е тя. Задавайки си един друг
различни въпроси, трябва да познаят каква храна или напитка е всеки един.
Символична игра
Играете на ресторант. Участниците са разделени на работещи в
ресторанта и клиенти на ресторанти и практикуват комуникативни умения,
като използват подходящ речник, поведение, учене на математически
понятия и др.
Допълнителен целеви речник
Когато Глухият езиков модел (ГЕМ) преподава горния речник, може да
използва речника от следните категории на Описа за комуникативно
развитие на МакАртър.
Така, например, те могат да използват някои от глаголите и
спомагателните глаголи в дейностите, които ще развиват.

Спомагателни глаголи
Поставете Х там, където детето ви използва жест/жестове
Да видя...
Не можеш ли?
Искам
Не искам

Не знам

Можеш ли?

Не ми харесва

Ще

Ние трябва/
Това е Нужда
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КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗРАЗИ
Поставете Х там, където детето ви използва жест/жестове
Друг
Малко
Много
Същото
Числа

Всичко

Изобщо

Още

Свърши се
Нищо

ГЛАГОЛИ - ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам(на
Казвам
вкус)
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Оцветявам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучно ми е
Правя
Деля
Рисувам
Люлея се
Влизам
Говоря
на
Бързам
Играя
жестов език
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам
Плувам
Изхвърлям нещо
Не ми харесва
Чатя
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Клатя се
Хващам
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам на
вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Избори за обявяване на любим зеленчук
Съдържание
Децата използват лексиката, отнасяща се до зеленчуците. Те знаят
съответните жестове, които използвате за тях, както и техните
характеристики.
Цели
Децата се насърчават да:
− наблюдават внимателно говорещия с жестове,
− разбират командите,
− участват активно в играта,
− използват жестовете, отнасящи се до зеленчуците,
− използват жестовете, отнасящи се до групи хранителни
продукти,
− обогатяват речника си,
− определят предпочитанията си,
− разбират жеста, съответстващ на всеки зеленчук,
− разбират изборния процес.
- практикуват математически понятия;
Материали и средства
− таблица,
− A4 хартия ,
− принтер
− молив
− картинки на зеленчуци,
− кутия за изборна урна.
Предложено време за преподаване:
1 учебен час.
Стъпка 1
На страници - размер А4, отпечатайте една колона с изображения на
зеленчуци и една празна колона.
Стъпка 2
Децата внимателно следват инструкциите за изборите. Раздавате им
листовете А4 с двете колони и им обяснявате, че трябва да поставят V в
празната колона до любимите им зеленчуци. Подчертавате им, че
гласуването е тайно. Когато приключат с избора си, те сгъват листовете и
ги пускат в урната.
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Стъпка 3
Всеки играч тайно гласува за любимите си зеленчуци и пуска вота си в
избирателната урна.
Стъпка 4
Имате бюлетина, залепена на дъската. Отваряте урната, както и една по
една бюлетините и попълвате реда им на бюлетината на дъската.
Стъпка 5
Броите с децата гласовете, които всеки зеленчук е получил и обявявате
Краля на зеленчуците.
Стъпка 6
Децата рисуват първия зеленчук, избран от гласовете за крал, втория
зеленчук от гласовете като кралица, третият и четвъртия зеленчук в
гласовете като принц и принцеса.
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Раздел 4. Облекло

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Този раздел се отнася до съответния речник за облекло. Той ще помогне
на родителите, учителите и Глухите езикови модели (ГЕМ), в
преподаването на речника за дрехи и обувки.
Разделът може да бъде обособен на два подраздела:
1.Дрехи
2. Обувки и аксесоари
1. Дрехи
ДРЕХИ
Бельо
Чорап
Палто

Бански
Нощница/Пижа
ма
Дрехи

Пелена
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Панталон

Яке

Риза

Рокля

Пуловер

Анцуг

2. Обувки и аксесоари
ОБУВКИ и АКСЕСОАРИ
Слушалка

Колие

Обувка

Шал

Ръкавици

Копче

Сандали

Лигавник

Очила

Ботуш

Колан

Шапка

Ръчен
часовник
Цип

Обица

Горните таблици съдържат целевия речник и следват предложените
дейности за неговото преподаване. Тези, които ще се заемат с
преподаването му, отбелязват Х, когато речникът се постига на изразително
и възприемчиво ниво.
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Подраздел 1 . Дрехи
Индикативни дейности
Колелото на късмета
Правите колело, състоящо се от изображения на дрехи и обувки.
Завъртете колелото. На картинката, където показалецът ще спре, поканете
детето да каже с жестове кое е облеклото.
Вашият магазин
Превърнете една стая в магазин за дрехи. За тази цел ще ви трябват
използвани дрехи като: ризи, халати, чорапи, ръкавици, шалове, пуловери,
рокли, колани, ръкавици и др. Помолете родителите да донесат колкото се
може повече дрехи и обувки. Закачете дрехите на стойка за дрехи. След това
играйте на продавач и клиент.
Пералнята
От картонена кутия направете пералня. Разпръснете в пространството си
различни дрехи, които предполагате, че са мръсни и се нуждаят от
изпиране. Помолете детето да ви донесе определена част от дрехите и я
сложете в пералнята. Процедурата се повтаря, докато цялото пране бъде
поставено в пералнята.
Търсене на дрехи
Изобразявате с жестове дадено облекло. Децата се опитват възможно
най-бързо да намерят снимка на тази дреха от списание или книга. За да
направите по-трудно изпълнението на задачата, добавете допълнителна
информация като "зелена рокля", "риза с къс ръкав" и др.

46

Подраздел 2. Обувки и аксесоари
Индикативни дейности
Запомняне на аксесоари и обувки
Покажете на децата случайна или ваша собствена снимка, на която
носите различни аксесоари. Скрийте снимката и помолете децата да си
припомнят аксесоарите, които са били на снимката, и да ги покажат с
жестове . Децата могат да бъдат подпомогнати с въпроси, зададени от вас.
Намерете разликите
Дайте на децата две подобни изображения, в които някои от аксесоарите
и обувките са различни. Разликите могат да се отнасят главно до цвета или
вида на аксесоарите, например: плетена шапка и жокейска шапка, висящи
обеци и обеци на халки . Децата наблюдават двете снимки и трябва да
покажат жестовете на аксесоарите, които са различни. Те биха могли да се
изразят по-добре, ако споменат и разликите, например, че единият шал е
червен, а другият - зелен.
Двете снимки, които ще използвате, могат да бъдат редактирани, за да ги
диференцирате в прости компютърни програми като Photoshop или Tipp-ex
corrector.
Какво липсва?
Дайте на децата две еднакви снимки на хора, носещи различни аксесоари.
В едно от тези изображения липсват някои от аксесоарите, които сте
премахнали с помощта на програмата Tipp-ex corrector, например. Децата
наблюдават двете изображения и показват жестовете на аксесоарите, които
липсват от едната снимка.
Какво ще сложа?
Опишете на децата социална ситуация, при която трябва да отидете
напр., на парти, сватба или кръщене и т.н. Помолете децата да решат кои
дрехи и аксесоари биха били по-подходящи да се сложат за случая. Така че,
децата трябва да покажат жестовете за дрехите, които ще облечете,
правейки същото както в предишния подраздел, като показват и жестовете
за подходящите аксесоари.
Открий думата
Играчът избира карта от стека. Картата изобразява жест за дреха от
категорията облеклото. Играчът трябва да нарисува, в рамките на
определено време, значението на жеста. Ако някой от другите играчи
открие това, което изобразява картата, той получава картата. Победителят
е този, който събере най-много карти.
Допълнителен целеви речник
Когато Глухият езиков модел (ГЕМ) преподава горния речник, може да
използва речника на следните категории от Описа за комуникативно
развитие на МакАртър.
По този начин, например, в дейностите, които ще развиват, те могат да
използват някои от глаголите и описателните жестове, главно цветове.
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ОПИСАТЕЛНИ ЖЕСТОВЕ
Поставете Х върху думата, за която детето ви използва жест
Празен
Тих
Тъжен
Розов
Разстроен

Шумен

Дълъг

Твърд

Глупав

Гръмотевици

Мек

Тъмен

Бавен

Ядосан

Черен

Сух

Болен

Нов

Голям

Тъжен

Бял

Лош

Малък

Последен

Смешно

Добре

Син

Луд

Тежък

По-добре

Лилав

Уплашен

Мокър

Кафяв

Вкусен

Беден

Мръсен

Жълт

Сънлив

Пълен

Червен

Стар

Висок

Бърз

Маркиран

Гладен

Красив

Жаден

Уморен

Зелен

Щастлив

Студен

Внимателен

Топъл

Глух

Пръв

Обичам
Докосвам
Прегръщам
Купувам
Чувам
Отварям
Слагам
Скучно ми е
Рисувам
Бързам

ГЛАГОЛИ-ДЕЙСТВИЯ
Опитвам
(на
Казвам
вкус)
Работя
Харесва ми
Имам/ Нямам
Готвя
Оцветявам
Уча
Искам
Отивам далече
Чистя
Оставам
Седя
Говоря
Правя
Деля
Люлея се
Влизам
Говоря
на
Играя
жестов език
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Бит/Победен

Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам

Виждам
Карам скейтборд
Помагам
Плача
Намирам
Затварям
Ближа сладолед /
Ритам
близалка
Пиша
Режа
Хапя
Спя
Показвам
Изглеждам
Не искам
Плувам
Не ми харесва
Чета
Избирам
Преподавам
Давам
Жаден съм

Чатя
Треперя
Клатя се
Държа
Крия нещо
Преследвам
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Взимам
Забелязвам
Вървя
Гладен съм
Чакам
Изсипвам над
Отивам
Изхвърлям
нещо
Падам
Скачам
Хващам
Пия
Мия
Катеря се

Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Пиктограма - Познай думата

Съдържание
Играчите имат пред себе си тесте карти, изобразяващи жестове, свързани
с облекло. Децата са поканени да познаят значението на жестовете и да
нарисуват за определено време съответната дреха, показана с жест.
Цели
Децата се насърчават да:
− следят внимателно говорещия с жестове,
− участват активно в играта,
− разбират правилата на играта и отговарят на въпроси,
свързани с тях,
− разпознават и използват жестовете за облекло и аксесоари,
− възприемат на коя част от тялото те се слагат,
− обогатяват речника си,
− разпознават жеста и да рисуват съответното му значение ,
− разбират постепенно, чрез отборна игра, представата за
измерване на времето с пясъчния часовник.
Материали и средства
- истински дрехи и аксесоари,
- хартия А4,
- ножици, уред за ламиниране,
- магнитна бяла дъска, маркери,
- пясъчен часовник с бял пясък и
- видео с инструкциите на играта.
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Предложено време за преподаване:
2 учебни часа.
Стъпка 1
От уебсайта на Accessible - Design for everyone - Online Dictionary of
Concepts на жестов език (Достъпен - Дизайн за всички - Онлайн речник на
понятията) ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ , (или еквивалентна база данни
на друга страна) намирате съответните жестове на дрехите и аксесоарите,
копирате ги в Word документ и ги отпечатвате.
Стъпка 2
Децата внимателно следват следните инструкции на играта, показани
във видеото:
Играчът избира карта от стека. Картата изобразява жест. Играчът трябва
да нарисува значението му в рамките на определено време, измерено от
пясъчния часовник. Ако някой от другите играчи открие това, което
изобразява картата, той я получава. Победител е този, който събере наймного карти.
Стъпка 3
Всеки на свой издърпва карта от стека и рисува значението на жеста,
изобразен на картата. Този, който събере най-много карти, печели.
Стъпка 4
Играчите оформят кръг и в кутия в центъра му слагате дрехи и аксесоари.
Играчите се редуват да теглят карта от стека и да рисуват жеста.
Стъпка 5
Класифицирайте дрехите и аксесоари според сезона, през който ги
носите, или според частта на тялото, на което ги слагате или според цвета
на дрехите.
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Раздел 5. Игри

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Този раздел се отнася до съответния речник за игри. Той ще помогне на
родителите, учителите и Глухите езикови модели (ГЕМ), в преподаването
на речник от думи за игрите, с които едно малко дете играе.
ИГРИ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете Х в карето
Книга
Кукла
Балон
Робот
Подарък

Молив

Пъзел

Маса

Топка

Игра

Сапунени
мехурчета

Индикативни дейности
Този раздел е най-забавният начин да работите както с деца, така и с
възрастни. От една страна, той ще помогне за преподаването на съответния
речник, а от друга страна ще помогне на децата да придобият важни умения
за живота си като: уважение и приемане на многообразието,
сътрудничество, взаимодействие, споделяне, вземане на решения,
решаване на проблеми, управление на емоциите и др.
Четене на книга
Преди да започнете да четете книгата, изберете книга с големи картинки,
тъй като това ще привлече интереса на детето. Също така, уверете се, че
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книгата е на височината на очите му и дали вижда добре. Започвате с
корицата и покажете на жестов език заглавието и автора. Може да попитате
детето за какво се разказва в книгата, според него. Във важни моменти
задавайте въпроси, за да видите дали то разбира историята. Когато
приключите с четенето, обсъдете какво го е впечатлило – може да
нарисувате или да драматизирате историята, или да направите резюме на
жестов език, като детето повтаря след вас.
Подарък
Поговорете с детето за най-добрия му приятел и като цяло за това как
изразявате любовта си, колко сте щастливи, когато ви подарят подарък.
Детето ще избере подарък за приятелчето си и ще му го даде при подходящ
повод. Или играйте отборна игра и ако децата следват правилата те
спечелят стикер или балон.
Кукла
Представяте кукла със слухови апарати и играйте с нея ролеви игри на
жестов език: за това как да управляваме емоциите си. Играйте на кукли, с
ръкавици-кукли или с кукли от различни материали, направени от децата и
представяте ситуации или лични преживявания. Заедно с децата месите
тесто, оформяте и рисувате лицето на куклата.
Настолна игра
Всички играйте заедно настолна игра или на пода. Децата обогатяват
речника си с нови термини, изострят начина си на мислене, придобиват
умения като организация, творчество, управление на ситуацията, актьорска
игра и др. За родителите и Глухите езикови модели (ГЕМ) това е начин да
си прекарат приятно и забавно с детето, тъй като има постоянна
комуникация и сътрудничество.
След края на играта подредете
материалите за игра заедно с детето.
Топка
Вие давате топка на детето; показвате жестове за нея и го молите да я
оцвети както пожелае. Обикаляте в кръг и хвърляте топката един към друг,
без тя да пада долу или да докосва предмет. Седнете на пода и носете топки
само с краката си и ги слагайте в кутия. Сложете малки топки в купа с вода
и се опитайте да ги изхвърлите само с носа.
Балон
Надуйте балони и опишете действието с жест. Направете кръг и
подхвърляйте два балона, един към друг, без да падат надолу. Поставете
балон между краката си и скачайте така докато стигнете края на даден
маршрут, който сте задали, без да изпускате балона. Надувайте балони с
различни съставки, например: вода, брашно, бонбони, хартия и др. Детето
затваря очите си, избира един от тях и го спуквате над главата му (игра,
която най-добре се играе на открито!).
Пъзел
Можете да направите пъзели заедно с детето. Отпечатайте интересна
рисунка от интернет, залепете я на картон, нарежете я като парчета от
пъзел и пъзелът е готов. Също така показвате жестове и играете с дървени
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пъзели или на безплатните онлайн пъзели в Puzlle Factory
(https://puzzlefactory.com/ ) .
Игри
Обсъдете с детето коя е любимата му играчка в училище или у дома и
защо. Поканете бабата или дядото да ви разкажат за играчките си от
детството им, напр.: име, колко хора, правила и др. Можете да разгледате
уебсайта на музея, за да видите колекцията от детски игри от миналите
времена. Играйте отборна игра, напр.: ябълки, неразбираеми статуетки и
т.н. Направете свои собствени зарове за настолни или подови игри. Също
така, можете да подредите игрите, в зависимост от категорията, например,
автомобили, кукли, пъзели, настолни игри и др..
Робот
Гледайте в YouTube музикално-кинетичния танц "Танцът на роботите",
(https://www.youtube.com/watch?v=TggfTurEeNQ ). Имитирайте острите
движения и ги опишете с жест. С подръчни средства направете свой
собствен робот и му давате/измислете жестово име..
Сапунени Мехурчета
Дайте на детето пистолет за балончета или обикновена играчка за
сапунени балончета, покажете как се използват, обяснете с жест правилата
на играта. Възрастните могат да се забавляват с играта «мега балон», като
поставят голям обръч на пода, обръчът е в сапунена вода, детето влиза в
центъра, след което повдигате обръча и детето е увито в голям балон.
Какво имам на главата си?
Един човек носи венец, а друг залепва карта на него, без да бъде видян от
другите участници, които стоят пред лицето с венеца на опашка, без да се
виждат и казват с жест думата подред. Този, чийто жест е правилен,
получава точка. Този, който събере най-много точки, печели.
Допълнителен целеви речник
При преподаване на горния речник, DLM може да използва речник от
следните категории от MacArthur комуникативен инвентар за развитие.
Така че, например, те могат да използват някои от глаголите,
описателните знаци и количествените изрази в дейностите, които ще
развият.
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ОПИСАТЕЛНИ ЖЕСТОВЕ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Празен
Тих
Тъжен
Розов
Разстроен
Глупав

Шумен
Гръмотевичен

Дълъг

Твърд

Мек

Тъмен

Бавен

Ядосан

Черен

Сух

Болен

Нов

Голям

Тъжен

Бял

Лош

Малък

Последен

Смешнен

Добре

Синьо

Луд

Тежък

По-добър

Лилав

Изплашен

Мокър

Кафяв

Вкусен

Беден

Мръсен

Жълт

Пълен

Червен

Стар

Висок

Бърз

Отбелязан

Гладен

Красив

Жаден

Уморен

Зелен

Щастлив

Студен

Внимателен

Топъл

Глух

Пръв

Сънлив

Изморен

КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗРАЗИ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Друг
Малко
Много
Същото
Числа

Цял

Съвсем

Още

Всичко свърши
Нищо
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ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Рисувам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучно ми е
Правя
Споделям
Оцветявам
Люлея
Влизам
Бързам
Жестикулирам
Играя
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам да
Плувам
Хвърлям нещо
Не ми харесва
Приказвам
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Колебая се
Улов
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня се
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Какво имам на главата си?
Съдържание
Играчите са помолени да правят жестове на карти с изображения на игри.
Възрастният ще залепва и ще отлепва картите една по една на венеца, който
техен съотборник е сложил на главата си.
Цели
Децата се насърчават да:
- поддържат вниманието си към жестикулиращия,
- −участват и работят заедно в хармонично по време на
отборната игра,
- разбират и записват заедно с възрастния правилата на
играта,
- −обогатят речника си по жестов език,
- опишат любимата си игра,
- −черпят информация от родители и баби и дядовци за
игрите, които са играли,
- −се запознаят с игри от друго време,
- −подреждат своите играчки въз основа на материала на
производство;
Материали и средства
- картон,
- велкро ленти,
-хартия А4,
-ножици, уред за ламиниране,
-видео с инструкциите на играта.
Препоръчително време за преподаване
2 учебни часа.
Стъпка 1
От интернет можете да намерите различни изображения за игрите; да ги
копирате в документ на Word; да ги отпечатате и да ги ламинирате в карти.
Отрежете картона на венец, ламинирайте го, а в центъра залепете карта с
велкро лента.
Стъпка 2
Децата внимателно следват следните инструкции за игра на видео.
Играч носи на главата си венец и възрастният поставя картата, без да
бъде видян от другите играчи, които стоят пред играча с венеца на опашка,
без да се виждат един на друг и правят с жест думата подред. Този, чийто
жест е правилен, получава точка. Този, който събере най-много точки,
печели.
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Стъпка 3
Играчите се подреждат в линия, един зад друг, назовават с жест
изображението на картата, а възрастният отбелязва точките. Когато
приключат с първата карта, възрастният я отлепва, залепва следващата, а
играта продължава, докато не постави всички карти на обръча. Тези, чиито
жестове са правилни, получават точка. Този, който събере най-много точки,
печели.
Стъпка 4
Всички заедно назовават с жест съдържанието на картите.
Стъпка 5
Децата да подредят играчките си според материала на производство.
Стъпка 6
Те казват на жестов език коя е любимата им игра и описват причините.
Стъпка 7
Децата се учат от родителите си, бабите и дядовците си на игрите, които
те са играли, когато са били малки.
Стъпка 8
Те опознават групови игри от друго време, чрез подходящ образователен
материал.
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Раздел 6. Животни

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Дейностите, свързани с животни, са забавни и образователни в училище
и в семейството. Децата се учат да защитават, да стават отговорни и да се
грижат за животните, да проявяват любов, уважение и доброта към тях. Поспециално за дивите и бездомните животни, те се научават как да се
защитават от тях, винаги когато е необходимо, да спазват правилата за
хигиена след контакт, тъй като рисковете варират при различните
животни.
По повод 4-ти октомври, Световният ден за защита на животните,
подходящият образователен материал е да дискутирате/поговорите за
животните. Отначало разделяте миниатюрите на животни на: домашни
любимци, селски, горски, от джунглата, морски и насекоми.
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Животни
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Крава
Слон
Крокодил
Овца
Орел

Зебра

Лисица

Мравка

Лъв

Тигър

Кон

Животно

Вълк

Змия

Паяк

Хипопотам

Пчела

Лястовица

Мечка

Камила

Патица

Костенурка

Жаба

Жираф

Гълъб

Риба

Магаре

Коза

Пеперуда

Котка

Петел

Маймуна

Пиле/Кокошка

Мишка

Бухал

Птица

Свиня/прасе
Елен

Заек/ Зайче
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Куче

Подраздел 1. Денят на животните
Индикативни дейности
Грижа се за животните
Приканвате всяко дете, което има домашен любимец, да го донесе на
урока и да ви го представи. Обадете се и на ветеринаря, за да им покаже как
да се грижат за тях. Децата научават за специфичните характеристики на
животните, например, колко крака, дали имат опашка, какво ядат и т.н.
Изградете ъгъл за ветеринарна клиника.
Приказка
Разкажете на жестов език приказката "Сънливата крава" или друга
народна приказка. Пребройте героите на приказката. Нарисувайте
различни картини от приказката, свържете рисунките по последователни
сцени, като в книга и вашата приказка е готова. Отпечатайте върху лист с
размери А4 пъзел с крава. Детето реже парчетата, залепва ги на блокче и
пише думата КРАВА. Казвате думата и с дактилна азбука. Децата научават
кои животни дават мляко (крава, овце и коза).
Жизненият цикъл на кокошката
Наблюдавайте от образователния материал жизнения цикъл на
кокошката и молите децата да го нарисуват точно така, както го виждат.
Научават, че яйцата са взети от кокошката, патицата и гъската. Родителите
заедно с децата могат да готвят яйцата, например, варени, пържени или
бъркани яйца. Нарежете хартиени яйца, ламинирайте ги, скрийте ги и
децата да ги търсят. Детето, което намери, най-много печели. Разпръснете
яйца от стиропор на пода, движете се из стаята и се опитайте да ги
избегнете.
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Жизненият цикъл на пеперудата
Чрез подходящия образователен материал децата научават анатомията
на тялото на пеперудата, какво яде, къде живее и т.н., и жизнения цикъл на
пеперудата. Отпечатайте на работни листове изображения на жизнения
цикъл на пеперудата, нека децата ги залепят в правилен ред в работния им
блок (последователност от време). Имитирайте полета на пеперудата и се
движете в пространството.
Фермата за животни
Децата оцветяват, режат, лепят животните във фермата на клечки и
играят куклен театър. Те също могат да прикрепят нарисувани животински
пръсти към пръстите си и да играят роли.
Игра "Риболов"
След като покажете и изжестикулирате с жест морските риби, намерете
снимки на тях от списания, изрежете ги, ламинирайте ги и добавете кламер
към всяка една. Вземете едно тръстиково стъбло от магазина за училищни
пособия, направете дупка, прокарайте шнур и закрепете магнит. Обяснете
на децата, че те трябва да ловят риба, всеки път когато покажете жеста за
определена риба. Най-бързият печели.
Посещение
Родителите и ГЕМи могат да посетят с децата рибния магазин в квартала
или пазара и да опознаят каква риба се яде.
Работни листа
Отпечатвате работни листове с ежедневни животни, например: свържете
животното с къщата му, с любимата му храна, с малкото му, с неговата сянка.
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Подраздел 2 : Диви животни
Индикативни дейности
Табели за писане
Направете надписани табелки с диви животни от джунглата. Децата
трябва да спелуват думите с дактилна азбука и да съвпаднат думата с образа
на животното. След това те решават кръстословица за животните.
Приказки
Намерете в интернет и интерпретирайте на жестов език приказката
"Лъвът и мишката", нарисувайте сцени от приказката и я драматизирайте.
Децата трябва да подредят в редица животните според размера: от малкото
до най-големото и обратно.
Прочетете и интерпретирайте на жестов език приказката "Ядосан
тигър". Говорете за гнева му, защо се е ядосал и как го е преодолял.
Записваш мислите си, напр.: когато се ядосам, правя нещо, което ме радва и
т.н.
Прочетете и интерпретирайте на жестов език приказката "Крокодилът,
който се страхуваше от вода". Пребройте героите на приказката и я
драматизирате; играйте на настолната игра „Крокодил-Зъболекар-Захапка“
и проверявате по зъбите коя е устата му.
Образователни сериали
От образователния сериал на Дисни "Животински свят" гледайте за
обожествяването на змиите. Научете за домовете на змиите, тяхният начин
на хранене, за кожата им, която променя цвета си в зависимост от околната
среда, за хибернацията (зимния сън), за излюпването на яйцата и
раждането на змиите.
Онлайн игри
Децата играят игри в интернет: животни от джунглата и първата буква,
игра по памет с животни от джунглата.
Пъзели - Домино
Композирайте пъзел на пода или ефекта на доминото "Животните от
джунглата". Запълнете номерирания дървен пъзел на крокодила (10 бр.) и
пребройте от 1 до 10.
Посещение в зоологическата градина
Посетете зоопарка и опознайте животните. Помолете децата да
нарисуват само дивите животни.
Игра по памет
Отпечатайте карти, две еднакви за всяко диво животно, ламинирайте ги,
поставете ги смесени и ги обърнете с лицето надолу, а всеки играч трябва
да отваря по две карти наведнъж. Ако не са същите, той ги затваря отново.
Този, който ще намери най-много двойки карти, печели.
Конструирай
С палети и акварели направете животни или маски.
Настолна игра по памет с жестов език
Има табло, съдържащо 24 карти, с изображения по двойки, със жестове на
животни.
Картите са обърнати с жестовете надолу, така че играчите да не ги
виждат. Целта на играта е да се обърнат две карти едновременно, като те
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трябва да са еднакви, ако не са играта продължава дотогава, докато всички
двойки карти не се открият.
Допълнителен целеви речник
Когато преподавате горния речник, ГЕМи може да използват речник от
следните категории от MacArthur Communicative Development Inventory
(МакАртър комуникативна разработка за развитие).
По този начин, например, те могат да използват някои от глаголите и
описателни жестове в дейностите, които ще развият.
ОПИСАТЕЛНИ ЖЕСТОВЕ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Празен
Тих
Тъжен
Розов
Разстроен
Глупав

Шумен
Гръмотевичен

Дълъг

Твърд

Мек

Тъмен

Бавен

Ядосан

Черен

Сух

Болен

Нов

Голям

Тъжен

Бял

Лош

Малък

Последен

Смешнен

Добре

Синьо

Луд

Тежък

По-добър

Лилав

Изплашен

Мокър

Кафяв

Вкусен

Беден

Мръсен

Жълт

Пълен

Червен

Стар

Висок

Бърз

Отбелязан

Гладен

Красив

Жаден

Уморен

Зелен

Щастлив

Студен

Внимателен

Топъл

Глух

Пръв

Сънлив
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Изморен

ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Рисувам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучая
Правя
Споделям
Оцветявам
Люлея
Влизам
Бързам
Жестикулирам
Играя
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам да
Плувам
Хвърлям нещо
Не ми харесва Чатя/разговарям
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Колебая се
Улавям
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Игра по памет с карти на жестов език

Съдържание
Децата влизат в контакт с карти с жестове, съответстващи на животни. Те
знаят съответните жестове, които се използват за тях, техните
характеристики и начин на хранене.
Цели
Децата се насърчават да:
- следят внимателно жестикулиращия,
- активно да участват в играта,
- използват жестове, описващи животни,
- правят разлика между питомни и диви животни,
- обогатяват речника си,
- идентифицират и изразяват сходства и различия,
- разбират жеста за животното,
- разбират инструкциите на играта в съответното видео.
Материали и средства
- две табла,
- хартия А4,
- принтер,
- ножици и лепило,
- видео с инструкциите на играта на жестов език.
Предложено време за преподаване:
1 учебен час.
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Стъпка 1
От достъпния уебсайт на онлайн речникa на концепциите в жестовия
език http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ (или подобна база данни във вашата
страна) намерете видеоклиповете с животните, копирайте ги в Word
документ и ги отпечатайте.
Стъпка 2
Децата внимателно следват следните инструкции за игра в съответното
видео.
Всяко табло съдържа 24 карти с жестове, като картите са по двойки, т.е.
по две еднакви. Синьото табло е с питомни животни, а червеното табло с
диви животни. Картите са обърнати с изображенията надолу така, че да не
са видими за играчите. Целта на играта е да се отворят две карти
едновременно, докато се открият двойките с едни и същи изображения.
Стъпка 3
Всеки играч отваря две карти. Ако не са същите ги затваря отново. Ако те
са еднакви, то той е намерил правилния чифт знаци и ги оставя отворени.
Когато всички карти се отворят, този, който е открил и отворил най-много
двойки карти, печели.
Стъпка 4
С жест назовавате всички животни заедно с децата или едно дете
имитира някакво животно – как ходи, как гледа, яде, какво има и т.н., а
останалите трябва да познаят кое е и да направят жеста за него.
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Раздел 7. Околна среда

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Тази част се отнася до съответния речник за света, който ни заобикаля.
Тя ще помогне на родителите, учителите и Глухите езикови модели (ГЕМи),
в преподаването на речника, който е свързан с метеорологичните явления,
строителството на един град, както и други обекти, които срещате на
открито.
Разделът може да бъде разделен на два подраздела:
1. Метеорологични явления
2. Природна среда
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1.Метеорологични явления
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ
Дъжд

Сняг

Слънце

Облак

Светкавица

2. Природна среда
ПРИРОДНА СРЕДА
Звезда

Гора

Цвете

Луна

Поляна

Дърво

Велосипед

Лопата

Скала

Път

Знаме

Снежен човек

Градина

Стълба

Горните таблици съдържат целевия речник и следват предложените
дейности за неговото преподаване. Преподавателят отбелязва с X в карето,
когато речникът се постигне на изразително и възприемчиво ниво.
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Подраздел 1. Метеорологични явления
Индикативни дейности
Дневен метеорологичен календар
Децата записват всеки ден какво е времето. Това може да се направи или
на маса или на стена, където децата да поставят подходяща картина на
времето ежедневно. Също така могат да имат индивидуален
метеорологичен бележник със съответния дизайн и индивидуално да
попълват ежедневното метеорологично явление.

Прогноза за времето на жестов език
След като изгледате репортажа за времето по телевизията, прикрепете
към стената, с двустранна лента, картата на страната си (Гърция, България,
Малта и т.н.). Нарежете и ламинирайте метеорологични карти (дъжд, сняг,
слънце, вятър и т.н.). Прикрепете ги с велкро на различните градове и
запишете на видео как децата представят времето на жестов език.
Опазете здравето ми
С подходящ образователен материал децата се научават да защитават
здравето си от метеорологични явления, например: от твърде високата
горещина през лятото, от сняга и леда през зимата, при проливните валежи
през есента, при градушка и др.
Митът за Езоп " Слънцето и северния вятър"
Преподайте на децата мита за Езоп "Слънцето и северния вятър". След
това разделяте децата и участниците на 3 (1 дете е слънцето, едно дете е
северният вятър, а друго е човекът) и драматизирайте приказката.
Времето и математиката
Тази дейност съчетава метеорологичния феномен на дъжда с практиката
на математическите концепции. Има хартиени облаци с различни числа,
написани на тях, и различни сини капки. Децата трябва да поставят
съответния брой капки под всеки облак.
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Табло за двойно записване
Направете табло за двойно записване, което включва дрехите, които
всички хора носят в зависимост от времето. Казвайте с жест сезоните и
дрехите.
Бъди вятърът
Напълнете купа с вода и поставете лодка вътре. Помолете малките деца
да станат вятъра и да издухат лодката, за да може да пътува. Те могат да
духат по различни начини, например: силно и спокойно, и с различни
материали, като например сламка.
Създаване на валежи
В прозрачен буркан сложете вода. Отгоре спрей пяна за бръснене, която
да плава. Най-накрая капнете капки от синя боя за сладкиши. Това ще
създаде метеорологичния феномен на дъжд вътре в буркана.
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Подраздел 2. Природна среда
Индикативни дейности
Игра на пода
Имате снимки с речника на околната среда с формат A4 и ги поставете в
една редица на пода. Децата хвърлят заровете и правят толкова стъпки,
колкото показват. Където спрат те трябва да назоват съответното
изображение. Ако го назоват правилно, преминават към следващото. Ако го
назоват неправилно, остават там, където са.
Сензорна игра на скритото съкровище
Помиришете: 1 цвете, тревата.
Почувствайте: слънцето на лицето си, дърво в ръцете си.
Намерете: 1 колело, 1 скала, 1 знаме.
Движете се: качете се по стълба, вървете по улицата (внимателно!),
копайте с лопатата.
Градинарство
Излезте в градината и засадете разсад в почвата или в саксии.
Пикник
Направете си пикник в парка.
Осезателно разпознаване
Завържете очите с шал и дайте няколко артикула, като: звезда, трева,
колело, цвете, лопата, знаме и др. и очаквайте детето да го разпознае и да
назове какво е това.
Рециклиране
Потърсете в интернет подходящ образователен материал и научете за
рециклирането. Децата се учат да разпознават, да правят жеста и да пишат
думите: стъкло, алуминий, хартия и пластмаса. Поговорете за хартиения
цикъл, така че децата да разберат важността на рециклирането за опазване
на горите. Разходете се из квартала, за да видите кофите за рециклиране.
Чиста среда
Поговорете за случки, които може да сте имали с боклука, който хората
захвърлят. Децата решават да запишат данни от възрастни, техните
предложения как да се запази околната среда чиста (дом, училище, детска
площадка, квартал и т.н.). Посетете общината, за да потърсите информация
за процеса на събиране на боклука.
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Допълнителен целеви речник
Когато преподавате горния речник, ГЕМи може да използват речник от
следните категории от MacArthur Communicative Development Inventory
(МакАртър комуникативна разработка за развитие).
Така, например, те могат да използват някои от глаголите и жестовете за
времето в дейностите, които ще развият.

Обичам
Докосвам
Прегръщам
Купувам
Чувам
Отварям
Слагам
Скучая
Оцветявам
Бързам
Виждам
Помагам

ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Опитвам
Казвам
Работя
Харесва ми
Имам/ нямам
Готвя
Рисувам
Уча
Искам
Отивам далече
Чистя
Оставам
Седя
Говоря
Правя
Споделям
Люлея
Влизам
Жестикулирам
Играя
Карам скейтборд
Вземам
Плача
Забелязвам

Намирам
Затварям
Ближа сладолед /
Ритам
близалка
Пиша
Режа
Хапя
Спя
Показвам
Изглеждам
Не искам да
Плувам
Не ми харесва Чатя/разговарям
Чета
Треперя
Избирам
Колебая се
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Вървя
Гладен съм
Чакам
Изсипвам над
Отивам
Хвърлям нещо
Падам
Скачам
Улавям
Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

ИЗРАЗИ ЗА ВРЕМЕ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Довечера
Ден
Преди
Сега
Късно

След

Сутрин

Вчера

Утре

Нощ

Днес

Час

Година

Още не

Скоро
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План на урока
Игра на пода
Съдържание
Децата влизат в контакт с речник, който съответства на елементи, които
ги заобикалят. Те знаят съответните жестове, които се използват за това,
което ги обгражда всеки ден.
Цели
Децата се насърчават да:
- следят внимателно жестикулиращия,
- разбират командите,
- активно да участват в играта,
- да използват жестовете, отнасящи се до околната среда,
- обогатяват речника си,
- практикуват математически понятия,
- практикуват координирано движение в пространството.
Материали и средства
- хартия А4,
- принтер,
- зарове,
- големи изображения, размер А4, на метеорологични явления и
природна среда.
Предложено време за преподаване:
1 учебен час.
Стъпка 1
Принтирайте на A4 страници големи изображения на метеорологични
явления и природна среда.
Стъпка 2
Разпръснете изображенията на пода.
Стъпка 3
Децата внимателно следват следните инструкции.
Те трябва да хвърлят заровете и да направят толкова стъпки по снимките,
колкото показват заровете. В изображението, което случайно стъпят, те
трябва да кажат с жест съдържанието му. Ако използват правилния жест,
отиват една стъпка по-напред. Ако не използват правилния знак, остават на
същото място. Който пристигне първи на последната снимка, е
победителят.
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Стъпка 4
Всеки играч хвърля заровете, брои съответния брой стъпки и се движи
през изображенията.
Стъпка 5
Играчът стои на изображението, на което се е спрял и казва с жест какво
изобразява. Ако го изжестикулира правилно, той отива една стъпка понапред, ако не е правилно, остава там, където е.
Стъпка 6
Който пристигне първи на последната снимка, е победителят.
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Раздел 8. Социална среда

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Настоящият раздел се отнася до съответния речник за социалната среда.
Той ще помогне на родителите, учителите и Глухите езикови модели
(ГЕМи), в преподаването на речника, който е от значение за изграждането
на един град.
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ОКОЛНА СРЕДА
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Бензиностанция
Зоопарк
Партия
Училище
Църква

Къмпинг

Град

Цирк

Къщичка

Магазин

Кино

Страна

Навън
Ресторант

Спортна
площадка
Плаж

Заведение
за
бързо хранене
Къща

Работа в екип за изграждане на град
Всяко дете се заема да направи от рециклируеми материали, като кутии с
различни размери и форми и т.н., сграда и обект на външното пространство.
След това ги сглобете всичките на голяма повърхност, добавете пътища и
каквото друго искате и образувайте град.
Справочна таблица/Емпирично обучение
Раздайте листове с учебния речник на децата. Излезте и ходете из
сградата. Помолете децата да назовават това, което е в зданието и го има в
съответния речник.
Символична игра
Изградете град с Лего или Плеймобил, или строителен материал и
играйте символична игра.
Магазините на моя квартал
Разходете се в квартала си. Децата с възрастния пишат с дактил, а след
това казват с жест магазините и професиите в тях. Можете да свързвате
професиите с характерните им особености, например: готвите с черпак,
фризьор с ножици и др.
За пазаруване
Децата с помощта на възрастния напиват списък за пазаруване. Отидете
на супермаркета и кажете с жест продуктите, които да купят. Покажете им
монетите, също и жеста за тях, за да възприемат използването им по
емпиричен начин.
Собствен магазин
Създайте свой собствен магазин; нарисувайте надписа му и го кажете с
жест. Напишете на карти цените на продуктите и децата трябва да
представят сцени, които са имали в супермаркета. Те трябва да
класифицират и кажат с жест кои са здравословните и нездравословни
храни във вашия магазин.
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Професии от старо време
Потърсете в интернет и опознайте старите професии и ги кажете с жест
(млекар, ледопроизводител, шивач, обущар, ключар и др.). Рисувате
информация и научавате кои от тях все още съществуват днес и как са се
променили с течение на времето.
Песен
Научете на жестов език песента "Петелът". Изберете различни материали
и животни и я драматизирайте.
Проучване в позната социална среда
Раздайте листове с учебния речник на децата. След това излезте и се
разходете из сградата. Децата трябва да обикалят и да наблюдават
социалната среда и работните листове, на които е даден съответния речник.
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План на урока
Проучване в позната социална среда
Съдържание
Децата влизат в контакт с речника, който съответства на елементи от
социалната среда. Те знаят съответните жестове, които се използват за
квартала, който ги заобикаля.
Цели
Децата се насърчават да:
- наблюдават внимателно жестикулиращия,
- разбират командите,
- участват активно в играта,
- използват жестовете, свързани със социалната среда чрез емпирично
обучение,
- обогатяват речника си,
- участват в дискусии за квартала си,
- създават безопасна система за пазаруване около тях.
Материали и средства
-Хартия А4,
-принтер,
- изображения на речника на социалната среда,
Предложено време за преподаване:
1 учебен час.
Стъпка 1
Раздайте листове хартия с учебния речник на децата.
Стъпка 2
Излезте и вървете из сградата.
Стъпка 3
Помолете децата да обикалят и да назовават това, което от съответния
речник го има в сградата.
Стъпка 4
Насърчете разговора с въпроси около всяка сграда, на която попаднете.
Например: Какво правите в училище, в ресторанта и т.н.
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Раздел 9. Транспортни средства

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
В тази част децата ще работят като пешеходци, велосипедисти,
пътници в автомобили или в транспортни средства или като бъдещи
водачи, за да придобият подходящо поведение по пътищата, за пътна и
пешеходна безопасност. Те ще обменят мнения за начина си на превозване,
този на съучениците си и на ГЕМи. Те също така ще научат как хората се
придвижват от едно място до друго, както и различните продукти. С
подходящ образователен материал те ще опознаят транспортните средства
и как са групирани: земя, море и въздух.
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Самолет
Лодка
Мотоциклет
Пожарна кола
Линейка

Хеликоптер

Кораб

Влак

Кола

Автобус

Велосипед

Камион
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Подраздел 1. Средства за сухопътен транспорт
Индикативни дейности
Обучение за уличното движение
С подходящ нагледен материал децата научават правилата за пътно
движение. Покажете в таблица за какво да внимават в колата и да кажете
жестовете за това. Играйте на шофьори на коли и пешеходци, навън в двора,
с импровизирани светофари. Направете коли от ролки от тоалетна хартия и
капачки.
Посетете магазин за велосипеди, опознайте частите му (седло, кормило,
колело и др.), необходимите аксесоари за вашата безопасност и дрехите на
колоездачните спортисти. Говорете за правилата за пътна безопасност.
Гледайте видеоклипове за историческото развитие на правилата. Изтеглете
песента "Колоездачът". Разказ от книгата "Мотористът" от линка
https://www.slideshare.net/iliasili/ss-34452739 (или нещо подобно от
съответен сайт във вашата страна).
Приказка
Прочетете и разкажете на жестов език приказката "Излет с игривия
автобус!". Децата рисуват това, което им направи впечатление. От
референтна таблица научават видовете автобуси, например: училищен,
туристически и др. Организирайте посещение на автогара или спирка на
градски автобус, съберете информация или организирате екскурзия с
автобус. Намерете и отпечатайте автобуси от други страни и ги залепете
съответно на картата. Измайсторете на хартия пътища и нека децата да
играят с играчки-автобуси. Със столове направете свой собствен автобус,
преструвайте се, че пътувате, вземете си билети, като всеки билет трябва да
има жеста с името на града, за който се пътува.
Влакът за рожден ден
Направете влак от снимките и датата на раждане на всяко дете.
Пребройте вагоните. Научете за видовете влакове, от какво се състоят те и
какво виждате на жп гарата. Изсвирете с език, направете релси на пода и
вашият влак потегля. Ако е възможно, посетете жп гара.
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Подраздел 2. Средства за въздушен транспорт
Гръцка митология
Гледайте на жестов език историята "Дедал и Икар". Направете
експерименти и научете за топенето и втвърдяването. Отпечатайте работен
лист, изрежете и поставете изображенията в правилен ред (в
последователност по време). Можете да кажете на децата да разкажат
приказката на вас на жестов език, според реда на изображенията.
Самолет във вашето пространство
Покажете учебен материал с първите самолети и техните изобретатели.
С подходящо референтно табло научете основните части на самолета
(витло, прозорец, колела, стълба, турбина, пилотска кабина, двигател, клапа
и т.н.) и това, което виждате на летището (самолет, стюардеса, пилот, куфар,
пътник, писта, излитане, кацане, информационно табло) и направете
жестовете.
Превърнете стаята си в самолет: поставете столове в редици, като
оставяте място за пешеходна пътека и задавате ролите – пилот, стюардеси
и пътници (регистрация/багаж, съобщения, разпределение на храни и др.).
Приказка
Прочетете и интерпретирайте на жестов език приказката "Хеликоптерът
на Пиер" и научете основните й части. Децата се преструват на хеликоптери:
държат венец с опънати напред ръце (като самолетен щурвал), държат
венеца и го движат надясно и наляво. Те внимават да не се удрят един друг.
Летя високо
Покажете балон с горещ въздух (балон с кош), частите и жеста му. От
интернет отпечатайте страници като книга с формата на балон с горещ
въздух. Децата трябва да направят своя книга с форма на балон с горещ
въздух, в която да се представят – да напишат името си, да се нарисуват, да
запишат любимата си храна, книга, животно, цвят. Можете да построите
балон с горещ въздух от детски балон. Надуйте балона, облепете го с
вестник и го оцветете. Свържете го с пластмасова чаша, като залепвате
сламки, направете снимка на всяко дете и те могат да украсят стаята си с
нея.
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Подраздел 3. Морски транспортни средства
Разпознаване
Представете на децата миниатюрни играчки за морски транспорт (лодка,
ветроходна лодка, пътнически кораб, круизен кораб и др.) и покажете
жестовете. След това дайте на децата снимки на съответните транспортни
средства и ги молете да разпознаят снимките с миниатюрите.
Песен
Вижте песента "Лодката излиза" (или подобна визуална песен на вашата
страна) (https://www. youtube. com/watch? v=ovKuItYe8ZU ) и
интерпретирайте с жест. Направете хартиени лодки и ги сложете в купа с
вода; обяснете на децата кои материали плуват, кои потъват и ги сортирате
по групи в списък.
Работа в екип
На син картон, изобразяващ морето, децата залепват плавателните
транспортни средства, които са нарисували и изрязали.
Пъзел
Децата правят морски пъзел от клинове.
Бинго с жестов език
Играчите имат пред себе си табло с шест жеста и куп карти със същите
жестове като на таблото; жестовете изобразяват транспортно средство. Те
са помолени да теглят карти и когато намерят същия жест като на таблото
им, те поставят чип на съответния квадрат на таблото.
Допълнителен целеви речник
Когато преподавате горния речник, ГЕМи може да използват речник от
съответните категории от MacArthur Communicative Development Inventory
(МакАртър комуникативна разработка за развитие).
Така че, например, те могат да използват някои от глаголите и някои
предлози-локации в дейностите, които ще развият.
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ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Рисувам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучая
Правя
Споделям
Оцветявам
Люлея
Влизам
Бързам
Жестикулирам
Играя
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам да
Плувам
Хвърлям нещо
Не ми харесва Чатя/разговарям
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Колебая се
Улавям
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се

Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

ПРЕДЛОЗИ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Близо до
Долу
Вътре
На
Тук

Под

Напред

Зад

Навън

С

Над

До
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План на урока
Бинго с жестов език

Съдържание
Играчите имат пред себе си табло с шест до осем снимки с жест и куп
карти със същите знаци на таблото, които изобразяват транспортно
средство. Те са помолени да теглят карти и когато намерят същия жест като
на таблото си, те поставят чип на съответния квадрат на таблото.
Цели
Децата се насърчават да:
- поддържат вниманието си към жестикулиращия,
- участват активно в играта,
- разбират правилата на играта,
- обогатяват речника си за транспортните средства,
- откриват прилики и разлики в тях,
- разбират, че използването им се отнася за придвижване, работа или
транспортиране на продукти,
- ги разграничават според мястото им – за суша, море, въздух,
- опознаят правилата за пътното движение и да следят за собствената
си безопасност.
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Материали и средства
- хартия А4,
- ножици, уред за ламиниране,
- чипове,
- видео с инструкциите на играта.
Предложено време за преподаване:
3 учебни часа.
Стъпка 1
От достъпния – Design for all – Online Dictionary of Concepts
ttps://prosvasimo.iep.edu.gr/el/, (или подобна база данни във вашата страна)
намерете съответните жестове на транспортните средства, копирайте ги в
Word документи, отпечатайте таблата и ги ламинирайте.
Стъпка 2
Децата внимателно следват следните инструкции за игра на видео.
Човек може да го вземе върху себе си, за да разкрива картички със жест
всеки път.
Играчите имат табла и чипове пред тях. Ако картата с жеста съществува
съответно в раздела им, те слагат чип върху изображението. Играта
продължава, докато някой играч не покрие 3 последователни квадрата
подред, в колона или по диагонал, и извика "BINGO!".
Стъпка 3
Играчите теглят подред карта; ако съвпада с жест на таблото им, те
поставят чип. Този, който покрие 3 последователни квадрата подред, в
колона или по диагонал печели.
Стъпка 4
Играчите съвпадат жест от таблото си със съответните мини играчки
като транспортни средства.
Стъпка 5
Играчите, ако искат да играят по-дълго, могат да се съгласят, че
победителят ще бъде този, който първи покрие всички квадратчета на
таблото си.
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Раздел 10. Изрази за време

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
В началото на годината публикувате визуален материал и обсъждате 4те сезона на годината. Това ще помогне на децата да разберат промените на
всеки сезон и как те влияят на природата, животните и хората. Родителите,
ГЕМи също могат да преподават сезоните с пъзели или с изображения на
времето и действията, съответстващи на всеки сезон. Например: септември
е свързан с децата, тъй като те тръгват на училище или декември и януари
с коледните празници. Също така, календарът с рождения ден на детето и
членовете на семейството също е от полза.

ИЗРАЗИ ЗА ВРЕМЕ
Ако детето ви използва знак за следното, поставете X в карето
Довечера
Ден
Преди
Сега
Късно

След

Сутрин

Вчера

Утре

Нощ

Днес

Час

Година

Още не

Скоро
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Индикативни дейности
Календар
Рутинната дейност, календарът, е тази, която помага много на децата да
възприемат последователността на времето (ден, месец, сезон, време).
Времева последователност
Използвайте илюстрирани сюжетни линии, за да направите кратка
история или следвайте стъпките на рецепта за готвене (времева
последователност). Децата ще разберат думите: първо, сега, преди, след, в
края).
Приказка
Прочетете и интерпретирайте на жестов език приказката "Добрата дама
и 12-те месеца", https://www.youtube.com/watch?v=hKn8Z7Rwpgs (или
подобна приказка във вашата страна) превъплътете я, като направите на
карти месеците и карти с техните символи. Подредете заедно с децата
месеците поред, направете жеста им и до всеки един поставете картата със
символа им, например: декември-коледно дърво. Разпознайте всеки месец
по първата им буква. Децата ще осъзнаят, че времето се измерва. В тази
дейност окаченият влак за рожденните дни във вашия клас, ще помогне
много. Също така, интерпретирате с жест, илюстрирате и драматизирате
песента "Дните от седмицата" https://www.youtube.com/watch?v=7GIIBN0oro (или подобна песен във вашата страна), изписвате дните с ръчната
азбука.
Часовник
Пребройте ударите на часовника с тамбурин, напр.: за колко секунди ще
си измия ръцете. Децата научават секундите, минутите, часовете.
Фотодентро
Гледайте от Fotodendron https://dschool.edu.gr/ (или еквивалентна база
данни във вашата страна) образователните видеоклипове "Движение на
земята и сезоните", "Плодове и сезони", "Ден и нощ". С референтни таблици
свързвате тържества и събития според всеки сезон. Децата рисуват деня и
нощта. Те също рисуват и казват с жестов език какви дейности извършват
през деня и кои през нощта.
Онлайн игри
Децата отговарят на въпросите на викторината ДЕН – НОЩ с ВЯРНО –
ГРЕШНО. (https://quizizz.com/ ) В играта Ден и Нощ по памет намират
двойките плочки. Също така, с играта ден/нощ (два отбора) те влачат и
поставят всеки елемент в правилния отбор.
Работни листа
Децата оцветяват характеристиките на сезоните, например,: зимни
дрехи, летни плодове или животни, спящи зимен сън.
Познай сезона
Едно дете рисува човек със специфични дрехи или празник, а останалите
казват с жест правилния сезон.
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Игра "Сезоните и месеците"
Вземете 4 големи гимнастически обръча и във всеки от тях има сезондете. Останалите деца носят подходящи шапки за 12-те месеца. Те се движат
в пространството и когато светлината угасне те бягат, за да влязат във
всеки един от техните собствени обръчи-сезони.
Допълнителен целеви речник
Когато преподавате горния речник, ГЕМи може да използват речник от
съответните категории от MacArthur Communicative Development Inventory
(МакАртър комуникативна разработка за развитие).
Така, например, те могат да използват някои от глаголите-действия в
дейностите, които ще развият.
ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Рисувам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучая
Правя
Споделям
Оцветявам
Люлея
Влизам
Бързам
Жестикулирам
Играя
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам да
Плувам
Хвърлям нещо
Не ми харесва Чатя/разговарям
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Колебая се
Улавям
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Времева последователност
Съдържание
Използвайте илюстрирани сюжетни линии, които да следвате по
стъпките на рецепта за готвене (времева последователност). Децата да
разберат думите: първо, сега, преди, след, в края.
Цели
Децата научават:
- да използват речника за последователност от неща и/или действия,
- да се упражняват в разбиране на инструкциите, дадени на жестов
език,
- да наблюдават внимателно жестикулиращия и да поискат
повторение, когато нещо не е разбрано,
Материали и средства
− компютърна или интерактивна бяла дъска
− принтер
− продукти на тортата
− А4 хартия, ножици, лепило, цветни гланцови листове, бои за
рисуване.
Предложено време за преподаване:
2 учебни часа.
Стъпка 1
Представете на децата някои от продуктите и приборите за готвене,
които ще се използват в дейността. Използвайте визуален материал, който
сте направили и който е необходим за извършване на действието.
Стъпка 2
Децата гледат видео с рецепта за готвене, т.е. инструкциите за
приготвяне на торта.
Стъпка 3
Задайте на децата няколко въпроса, за да оцените до каква степен са
разбрали изпълнението на рецептата.
Стъпка 4
Изпълнете рецептата.
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Раздел 11. Предлози – местоположения

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
Със следните дейности и игри вашата цел е децата да овладеят понятията
"пред-зад, отгоре и отдолу, вътре-отвън, до" и ориентацията в
пространството, коригирайки движенията си когато е необходимо или
променяйки пътя си. За да може детето да практикува пространствените
понятия, да използва играчки или предмети, и да работи върху понятията
едно по едно.
ПРЕДЛОЗИ/МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Ако детето ви използва жест за следното, поставете X в карето
Близо до
Долу
Вътре
На
Тук

Под

Напред

Зад

Навън

С

Над

До

Индикативни дейности
Точки на разположение
Продължете да давате инструкции, например: "поставете маркерите на
масата" или "колата е под масата", или "млякото е в хладилника", или
"седнете до Мария" и т.н.
Работни листове
Дайте работни листове с инструкции, например: в зелен цвят са листата
по дърветата, а жълтите листа са под дърветата или оцветете кучето точно
на дървото и т.н.
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Къде е?
Отпечатайте и ламинирайте обучителен материал от карти с животни и
предмети и помолете с жестов език децата да ви кажат къде е животното,
например: над или под дървото, пред или зад стола и т.н.
Жестове за цветовете
Движете се в кръг и играйте на цветове, които също имат инструкция,
например: казвате с жест ЧЕРВЕНО и давате командата да се въртят около
себе си, или казвате с жест ЗЕЛЕНО и те трябва да направят крачка напред и
т.н.
Потърси ме
Едно дете се крие, тогава възрастният иска помощ на друго дете да го
намери, като с жест назовава местоположението.
Началникът казва ...
Назначавате едно дете за лидер, а останалите изпълняват командите,
които то назовава с жест, например: лидерът казва да седнат на пода или да
вдигнат ръце, или казва на Мария да смени позицията си и да седне до Ник
и т.н.
Намирам цвета
И в тази игра децата търсят да намерят това, за което лидерът ги пита,
напр.: намерете това, което е синьо и е на масата.
Криеница
Играйте онлайн играта "Идеи за криеница в пространството"
http://www.jele.gr/activity/a/math/math001.swf и помогнете на момичето да
намери приятелите си.
Музикално-кинетични игри
Копирайте хореографии или танцувайте спонтанно на място и веднага
щом светлината угасне децата хващат частта от тялото си, която ще им бъде
посочена от възрастния.
Колело
Направете щурвал с пате играчка във връзка с различни места във вода.
Вземете купа вода и едно пате играчка. Децата въртят щурвала и в
зависимост от това, какво показва стрелката, те поставят патето в купата с
водата.
Студено - Горещо
Скрийте любима играчка на децата в помещението и им дайте
инструкции да я намерят. След като скриете любимата им играчка,
помолете ги да я намерят и да ви кажат къде са я намерили, например: "под
масата", междувременно, за да им помогнете да локализират обекта,
играйте добре познатата игра "студено-топло", когато се отдалечават от
обекта им давате жеста за "студено", когато са близо до него им казвате
жеста "топло", а когато са много близко казвате жеста "горещо".
Местоположения от хартия
Децата рисуват себе си много пъти на лист хартия. Помолете ги да сложат
шапка на различни места около себе си на рисунките. Например: на главата,
до тях, пред тях и т.н.
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Правя това, което казва кралят
Всяко дете става крал на ротационна основа и казва на останалите деца
какво да правят. Например: сложете ръка на главите си, поставете маркера
в ризата си и т.н.
Игра с кутия
Дайте на децата кутия и плюшена играчка. Помолете ги да я поставят
нагоре, надолу, вътре, отвън, до, зад и пред кутията.
Допълнителен целеви речник
Когато преподавате горния речник, ГЕМи може да използват речник от
съответните категории от MacArthur Communicative Development Inventory
(МакАртър комуникативна разработка за развитие).
Така, например, те могат да използват някои от глаголите-действия в
дейностите, които ще развият.
ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Рисувам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучая
Правя
Споделям
Оцветявам
Люлея
Влизам
Бързам
Жестикулирам
Играя
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам да
Плувам
Хвърлям нещо
Не ми харесва Чатя/разговарям
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Колебая се
Улавям
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Студено и горещо
Съдържание
Скрийте любима играчка на децата в помещението и им дайте
инструкции да я намерят. След като скриете любимата им играчка,
помолете ги да я намерят и да ви кажат къде са я намерили. Например: "под
масата". Междувременно, за да им помогнете да локализират обекта,
играйте добре познатата игра "студено-топло". Когато се отдалечат от
обекта им кажете с жест "студено", когато са близо до него " топло", а когато
са много близко кажете жеста "горещо".
Цели
Децата се учат да:
- използват речника (жестове за място), за да определят позицията на
обект,
- се упражняват в разбиране на инструкциите, дадени на жестов език,
- наблюдават внимателно жестикулиращия и да поискат повторение,
когато нещо не са разбрали.
Материали и средства
Любими вещи на децата и други неща.
Предложено време за преподаване:
1 учебен час.
Стъпка 1
Представете на децата някои от обектите (любимите им играчки и други)
и им направете жестовете.
Стъпка 2
Помолете децата да затворят очи и скрийте тези предмети в стаята на
различни места, например: вътре в шкафа, под масата, зад вратата.
Стъпка 3
Децата са помолени да открият предметите един по един. За да им
помогнете да локализират обект, играйте добре познатата игра "студеногорещо". Когато се отдалечат от обекта казвате жеста "студено", когато са
близо до него "топло", а когато са много близко казвате жеста "горещо".
Стъпка 4
Когато намерят предмета, ги помолете да ви кажат къде са го намерили,
напр.: "под масата".
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Раздел 12. Количествени изрази

Проектиран от Freepik https://www.freepik.com/
В раздела за количествени умения и изрази, вашата първоначална цел е
децата да развият основни умения, което ще ги доведе до развитието на
логическо мислене и броенето на числата.
КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗРАЗИ
Ако детето ви използва значение за следното, поставете X в карето
Друг
Малко
Много
Същото
Числа

Цял

Съвсем

Още

Всичко
свърши
Нищо
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Индикативни дейности
Разлики и прилики
Отпечатайте работни листове с картини или шаблони, наблюдавайте ги
много добре и обсъдете с децата какво е еднакво, те трябва да ги въртят в
кръг, ако са много, или да се съединят в едни и същи двойки. На работни
листове, които имат две изображения, първото изображение е завършено,
докато на второто очевидно липсват части. Също така наблюдавайте много
добре, обсъдете и помолете децата да намерят и нарисуват това, което
липсва.
Класификация
Броене/подреждане на дейности с броене на мечки, например: на карта
със снимки на плюшени мечета и цифри, поставете толкова малки плюшени
мечета, колкото е числото или ги подредете в групи според цвета. Също
така, на картинка с плюшени мечета с различни цветове, съответства малко
плюшено мече с правилен цвят.
Подредете обекти, например: в една кошница са маркерите, в друга
моливите. Разпределете на маса момчета-момичета или плодове, или
зеленчуци, или животни, или насекоми и т.н. Като цяло разпределянето
може да е по характеристики на различните обекти - цвят, размер, форма,
функция, миризма, звук, усещане, вкус. Напълнете чаши с вода, за да
разберете понятията "пълно" и "празно".
Последователност
Помогнете на децата да подредят обекти в логически ред, които се
основават на размер, тегло, възраст, височина и др.
Прочетете приказката "" Златокоска и трите мечки“. Дайте работен лист,
на който децата трябва да присъединят към всяка мечка предметите (легло,
стол, плоча), които принадлежат на нея, според размера. Или те ги поставят
подред от най-малките до най-големите и обратно. Те научават понятията –
малко, средно и големо. Също така, можете да изберете числото 3, например:
нарисувайте 3 ябълки, скачайте 3 пъти и т.н.
Време на последователност-логически ред действия с различни теми
(изображения, които съставят история) и помолете децата да ги поставят в
правилен ред.
Поставете животните подред, например: според височината или размера
и се научете да използвате думи, напр.: "висок-по-висок", "голям-по-голям",
"нисък-висок". Или листове хартия, които да сложите в редица от "светло"
към "тъмно". Също така, да включат всичките си сетива и да сравнят
предметите, например: да вкусят плодове и да ги определят от "сладките"
до най-"киселите", или да опипат различни картони и да ги определят от
най-"груби " до най-"гладки". В допълнение помогнете на децата да
степенуват предмети въз основа на размера, насърчете ги да степенуват въз
основа на качеството или височината на звука.
Подбор
Организирайте дейности, при които децата подбират обекти един по
един и по този начин те ще разберат връзката между два реда с обекти.
подборът трябва да се овладее до равностойността на две части (толкова,
колкото), което ще доведе до запазване на количеството. Например:
поставете чаша за всяко дете или дайте толкова балони, колкото са децата.
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Също така увеличете-намалете предметите и оставете децата да
експериментират, тъй като те са озадачени от промените.
Уча се да броя
Игри
-

Скрито съкровище: покажете на децата инструкциите с номерирани
видеоклипове, скрийте на различни места съответните номерирани
карти и те трябва да ги търсят, за да ги намерят. Този, който е събрал
най-много числа, печели.
- Дама: с тебешир направете квадратчета на пода, напишете подред
числата до 10 числата и помолете децата да скочат на свой ред до
номерираните квадратчета.
Действия
-

-

напишете числа на хартиени чаши и помолете децата да поставят
съответния брой боб, като броите.
дайте на децата оцветени листове, на които всеки номер съответства
на цвят.
дайте на децата работни листове, на които да се свържат номерирани
точки и да се създаде изображение.
у дома детето може да брои членовете на семейството или домашни
предмети, например: легла, столове, маси и т.н. или в кухнята да
преброи съставките на рецептите, например: яйца, чаши захар или
брашно и др.
направете кръг; всички хвърляте зарове и децата преброяват
точките.
пъзел с числа: смесете числата и помолете децата да се съединят
парчетата и да ги поставят подред.
числа на жестов език: рисувайте като с палитра, цифрите от 1 до 10.
в група вътре или извън клас бройте колко души общо участвате,
колко момчета, колко момичета и т.н.

Домино с числа на жестов език
Децата влизат в контакт с табла с форми на ръце, изобразяващи числа, и
се учат да ги разграничават и да ги идентифицират според инструкциите на
играта.
Допълнителен целеви речник
Когато преподавате горния речник, ГЕМи може да използват речник от
съответните категории от MacArthur Communicative Development Inventory
(МакАртър комуникативна разработка за развитие).
Така, например, те могат да използват някои от глаголите-действия в
дейностите, които ще развият.
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ГЛАГОЛИ- ДЕЙСТВИЯ
Обичам
Опитвам
Казвам
Докосвам
Работя
Харесва ми
Прегръщам
Имам/ нямам
Готвя
Купувам
Рисувам
Уча
Чувам
Искам
Отивам далече
Отварям
Чистя
Оставам
Слагам
Седя
Говоря
Скучая
Правя
Споделям
Оцветявам
Вися/Люлея
Влизам
Бързам
Жестикулирам
Играя
Виждам
Карам скейтборд
Вземам
Помагам
Плача
Забелязвам
Намирам
Затварям
Вървя
Ближа сладолед /
Ритам
Гладен съм
близалка
Пиша
Режа
Чакам
Хапя
Спя
Изсипвам над
Показвам
Изглеждам
Отивам
Не искам да
Плувам
Хвърлям нещо
Не ми харесва Чатя/разговарям
Падам
Чета
Треперя
Скачам
Избирам
Колебая се
Улавям
Научавам
Давам
Жаден съм

Държа
Крия нещо
Преследвам

Пия
Мия
Катеря се
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Мисля
Късам
Чупя
Бутам
Спирам
Стоя
Храня
Свършвам
Дърпам
Бягам
Ям
Донасям
Направя
Пазя
Духам
Усмихвам се
Ръкопляскам
Танцувам
Строя
Удрям
Чукам
на вратата
Изсипвам
Търся
Свършвам

План на урока
Домино с числа на жестов език

Съдържание
Децата влизат в контакт с плочки с форми на ръцете, изобразяващи
числа, те се научават да ги различават и да ги идентифицират според
инструкциите на играта.
Цели
Децата се насърчават да:
- внимателно следят жестикулиращия,
- активно да участват в играта,
- разбират инструкциите,
- отговорят на въпросите за правилата на играта,
- обогатяват речника си,
- се откриват и правилно да идентифицират плочките,
- разбират числените количества,
- разпознават числата и научат реда им.
Материали и средства
- гланцова хартия,
- уред за ламиниране, ножици,
- инструкции на играта във видеоклипове с интерпретация на жестов
език.
Предложено време за преподаване:
1 учебен час.
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Стъпка 1
Заедно с децата нарежете карти гланцов картон. Разделете ги на две, а
децата рисуват на всяка карта по две форми на ръцете, изобразяващи цифри
и ги ламинирайте.
Стъпка 2
Децата внимателно следват следните инструкции за игра в съответното
видео.
Те раздават 5-7 плочки с числа на всеки играч, в зависимост от
участващите играчи. Плочките се разбъркват и се поставят с лице надолу
върху масата. Плочките, които не са раздадени, са оставени на масата с лице
надолу и образуват купа на играта. Играта започва с плочка в средата на
масата. Играчът, който е наред да играе, гледа плочките си и ако има плочка
със същия номер, който показва поставената на масата плочка, тя се
поставена до нея. Ако не, той взема една плочка от стека и се опитва да
намери плочка с еднакво изображение, като тази на масата. Първият играч,
поставил всичките си плочки, извиква "домино" и играта свършва.
Стъпка 3
Децата идентифицират приликите и разликите на плочките. Могат да ги
имитират с ръце или да ги оцветят.

Насладете се на Уроци с SIGN LINKS
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