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Цели на урока 

 
Учениците: 

 

• Обобщават и систематизират научената през тази 
учебна година лексика по темата «Професия и 
работа». 

• Търсят прилики и разлики между немския и 
английския език.    

• Формират и развиват умения   за комуникация на 
чуждия език. 

• Формират умения за самостоятелна работа, както  и  
практическо приложение на изучаваното. 

 



План на урока 
 1. Въвеждане в темата чрез кратка дискусия 

• На дъската се написва думата «работа» на немски език и 
учениците посочват думи и изрази по темата. 

• Преподавателят по английски език разговаря с учениците и им 
поставя за задача да обяснят значението на определени думи 
на английски език. Дават примери за използването им в 
ежедневието. 

2. Изпълняване на задачи, презентирани на интерактивната 
дъска – свързване на професия и дейност / упражнението е 
двуезично/, отгатване на професии по кратко описание на двата 
езика. 

3. Кръстословици на немски и английски език, съдържащи 
професии и ключови думи по темата. На учениците се раздават 
работни листове. 

• Обръща се внимание и на някои граматични и правописни 
особености. 

4. В заключителната част ученици разказват за себе си и 
професионалните си планове на немски език и отговарят на 
въпроси на английски език, които са изписани на дъската. 

• Обобщаване на лексиката, разглеждана през часа. 

 



Изводи и заключения 

Бъдещите техници от Х ж клас: 

 

 Са усвоили основната лексика, включена в езиково 
ниво А1.1. по немски език и В1.1  по английски език. 

Прилагат своите умения с увереност. 

Участват в обучението с интерес. 

 Мотивирани  и творчески активни са. 

Изразяват удовлетворение от участието си. 

Разбират важността на владеене на чужд език за 
професионалната им реализация след завършване 
на средно образование. 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Verbinden Sie. Wer macht was?  

Match the columns. What does each person do?  

a) Der Mechaniker/ A mechanic 

b) Der Programmierer/ A programmer 

c) Die Verkäuferin/ A saleswoman 

d) Die Hausfrau/ A housewife 

e) Der Bauarbeiter/ A construction worker 

f) Die Studentin/ A student 

g) Die Flugbegleiterin/ A flight attendant 

h) Die Friseurin/ A hairdresser 

1. macht Häuser und Straßen./ builds houses and streets. 

2. arbeitet in einem Supermarkt./ works in a 
supermarket. 

3. bringt Getränke und Essen./  

4. arbeitet viel am Computer./ works on a computer. 

5. repariert Autos./ repairs cars and automobiles. 

6. bleibt zu Hause. Sie kocht, putzt und räumt auf./stays 
at home: she cooks, cleans and tidies up. 

7. schneidet Haare./ cuts someone’s hair. 

8. arbeitet noch nicht. Sie studiert an der Universität./ 
doesn’t work. He/She studies at a university.  



Приложения 
Raten Sie die Berufe.  

 

1) Ich unterrichte Deutsch und Englisch. Ich bin  

_____________ von Beruf. 

2) Ich schreibe Texte für eine Zeitung. Ich bin 
____________________. 

3) Ich arbeite in einmem Krankenhaus. Ich bin 
_______________. 

4) Ich gehe noch zur Schule. Ich bin ____________. 

5) Ich arbeite nicht. Ich habe keine Arbeit. Ich bin 
____________________. 

 

Guess the jobs.  

I perform operations in 
hospital and I don’t make 

mistakes. I work as a 
______________.  

I create visual concepts and 
the production design  for 
applications. Creativity is 

what best describes me! I’m a 
well-paid  ____________             

____________. 








