
 

 
 

 

Обучението по английски език се извършва по специална 

методика и утвърдена програмна система РОР на изд.”Просвета”, 

съобразена с възрастовите особености на децата. 
Английският език става близък и любим на децата със системата POP! 

 

Езиковата система POP! е единствената система, създадена специално за българските 

деца, изучаващи английски език в детските градини. Системата е разработена в три 

нива.  

Езиковата система POP! е малък пъстър свят, в който децата откриват много нови 

увлекателни неща и се подготвят за свободно и естествено общуване на английски 

език. 

 

Първо ниво - POP! 1 - Учебна система по английски език за 4 - 5 годишни деца 
В обучението системно се прави връзка, между знанията и уменията, включени в 

отделните образователни направления на български език, със знанията и уменията на 

английски език. 

Авторите на системата POP! 1 използват най-съвременна методика за учене на чужд 

език и превръщат изучаването на английски език във весела игра. Децата се учат да 

общуват още от първия час. Симпатичните кукли Лили и Уили, главни герои в 

книжката, оживяват и се превръщат в любими приятели. Стиховете и кратките истории 

са написани на лесен и жив език и съдържат много модели за подражание. Песничките 

със завладяващ ритъм правят запаметяването лесно и приятно. Игровият елемент в 

повечето дейности превръща ученето в удоволствие. 

 

Учебният комплект "POP! 1"включва: 
 Книга за детето 

 Книга за учителя и родителя 

 Флашкарти 

 Сюжетни карти 

 Постери 

 Куклите Лили и Уили 

 

 

http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-6802/uchebna-sistema-pop-1-izdatelstvo-prosveta.html
http://www.book.store.bg/p84583/pop-1-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-4-5-godishni-deca-kniga-za-uchitelia-angelina-cvetkova-elka-stavreva.html
http://www.book.store.bg/p84573/pop-1-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-4-5-godishni-deca-flashkarti.html
http://www.book.store.bg/p84575/pop-1-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-4-5-godishni-deca-siuzhetni-karti.html
http://www.book.store.bg/p84574/pop-1-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-4-5-godishni-deca-posteri.html
http://www.toy.store.bg/p84584/kukla-uili-igrachka-kym-uchebnata-sistema-po-anglijski-ezik-za-4-5-godishni-deca-pop-1-.html


Второ ниво - POP! 2 - Учебна система по английски език за 5 - 6 годишни деца 
Учебната система "РОР! 2" е предназначена за децата в детските градини на възраст 

5 - 6 години, които учат английски език с 60 или повече часове годишен хорариум. 

Системата може да бъде успешно прилагана и в разнообразни занимателно обучителни 

форми, езикови школи за деца на възраст до 8 години, както и от родителите за 

индивидуална работа с децата вкъщи. 

Учебното съдържание е структурирано в десет теми, които се разработват в рамките на 

шест часа. Всяка тема започва с красиво илюстрирана приказна история, която децата 

слушат и разучават. Приключенията на героите създават атмосфера, близка до детския 

свят. Главните герои Лили и Уили са добри и изобретателни и могат да се справят с 

всяка сложна ситуация. Как им се удава това? Само с едно бързо спускане по 

вълшебната пързалка. 

Всяка история е представена и във вариант на песен. Многократната среща с едни и 

същи думи и изрази в различен контекст повлиява положително трайното запаметяване. 

В книгата за детето са включени разнообразни, градирани по трудност езикови и 

когнитивни задачи, чрез които неусетно се постигат сериозни учебни цели, а 

усвояването на езика е приятно и интересно. Предвидени са дейности, свързани с 

развиване на фината моторика: оцветяване, ограждане и свързване, повтаряне на 

пунктири. Включено е и приложение със стикери. 

Системата "РОР! 2" съдържа диалози, стихчета и песни, записани от носители на езика. 

Песните и стихчетата са ефективен инструмент в ранното чуждоезиково обучение. С 

тях децата лесно заучават готови фрази, чрез които неосъзнато добиват усет за 

граматичната система на езика, неусетно натрупват значителен лексикален запас и 

запаметяват правилното произношение и интонация. 

 

Аудиодискът, приложен към учебната система "РОР! 2", е много важен компонент 

от учебния комплект. Той съдържа: 

 звукозаписи на десет приказни истории (Stories) 

 десет авторски песни (Songs) 

 ритмични стихчета (Chants) 

 стихотворения (Rhymes) 

 звукозаписи на задачите от трите теста за оценяване на знанията (Tests) 

Второто ниво на системата "РОР!" има за цел затвърдяването на придобити вече 

основни комуникативни умения и усвояване на нови чрез провокиране на интереса на 

децата към чуждия език. Авторите предлагат многообразие от дейности и техники в 

преподаването и провеждането на часа, за да се отговори на нуждите на деца с различна 

степен на зрялост, с различни стилове на учене. 

Гъвкавостта на системите "РОР! 1" и "РОР! 2" позволяват повечето от предложените 

упражнения да бъдат лесно адаптирани от учителя според спецификите на децата в 

групата. 

Учебният комплект "POP! 2" включва: 

 Книга за детето 

 Книга за учителя 

 Флашкарти 

 Сюжетни карти 

 Плакати 

http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-7653/uchebna-sistema-pop-2-izdatelstvo-prosveta.html
http://www.book.store.bg/c/p-l/c-88/anglijski-ezik.html
http://www.book.store.bg/c/p-pc/id-6802/uchebna-sistema-pop-1-izdatelstvo-prosveta.html
http://www.book.store.bg/p103302/pop-2-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-5-6-godishni-deca-kniga-za-uchitelia-angelina-cvetkova-elka-stavreva.html
http://www.book.store.bg/p103314/pop-2-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-5-6-godishni-deca-flashkarti-elka-stavreva-angelina-cvetkova.html
http://www.book.store.bg/p103317/pop-2-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-5-6-godishni-deca-siuzhetni-karti.html
http://www.book.store.bg/p103322/pop-2-uchebna-sistema-po-anglijski-ezik-za-5-6-godishni-deca-plakati.html


Трето ниво - РOP! 3 - Учебна система по английски език за 6 - 7 годишни деца 
В учебния комплект РОР! 3, както и в предишните две нива, приказните истории 

заемат централно място в обучението на децата по английски език. Всяка приказна 

история е представена чрез поредица от илюстрации в книгата за детето. Същите 

илюстрации като 82 сюжетни карти с размер А4 са част от учебния комплект. Те са 

удобно и ефективно средство за онагледяване и подпомагане на разбирането на сюжета 

на приказните истории, както и за тяхното драматизиране. Картите фокусират 

вниманието, стимулират и мотивират децата да бъдат активни участници в учебния 

процес, да общуват с героите и помежду си на английски език. 

 

Предимство на учебната система е, че децата учат думите и 

изразите освен от своя учител и от анимационните филми, аудио 

и видео материалите. 

 
 


