
Treetops wood! 

 

 

 

Обучението по английски език в детската градина се извършва по специална 

методика с програмната система Treetops-разработена от Оксфордския 

университет, която е съобразена с възрастовите особености на децата при 

изучаването на чужд език в ранна детска възраст.  Английският език се заучава 

по естествен начин, като при майчиния език , така той става любим и близък със 

системата Treetops! 

Как работи курса на обучение с Treetops при децата от предучилищна възраст? 

Чуждоезиковата система Treetops работи на принципа на интеракцията, като 

детето е в центъра обучителната система, т. е. активната страна в занятията по 

английски език. Детето придобива умения за разбиране и използване на чуждия 

език като цяло, а не като отделни езикови единици- думи, чрез смислени 

дейности, които ангажират интереса и развиват въображението му, т. е. 

провокират го да мисли. Децата се подготвят за свободно и естествено общуване 

на английски език. 

Учебната система Treetops по английски език е предназначена за деца от 

предучилищна възраст от 4 до 7 г. 

Учебното съдържание е структурирано в 4 глобални теми- годишните сезони, 

като всяка  включва 7 подтеми. Всяка тема се отработва като 1-ви урок за нови 

знания и 2-ри урок за затвърдяване на заучените знания, като всяка глобална тема 

накрая се заключава с обобщителен урок, в който с проверяват знанията на 

децата под формата на игри и дидактични задачи. Така общият набор от занятия 

достига 64 часа. 



Всяка тема започва с красиво илюстрирана приказна история, която децата 

слушат и разучават чрез слушане с разбиране на английски език. Приключенията 

на героите създават атмосфера, близка до детския свят. Главните герои Бат и 

Холи са любопитни и изобретателни и умело откриват отговори на своите 

въпроси, като изследват света , който ги заобикаля- гората Treetop. Всяка история 

е представена чрез аудио запис  и във вариант на песен. 

В книгата за детето са включени практически задачи с широка палитра от 

дейности, чрез които децата да развият езикови умения на чуждия език, както и 

слушане с разбиране, чрез което лесно изпълняват зададената команда от 

учителя. Предвидени са дейности за развиване на фината моторика: оцветяване, 

ограждане, свързване и повтаряне на пунктири. 

Чуждоезиковата система Treetops създава у малките деца позитивна нагласа към 

чуждоезиковото изучаване, която е една от главните цели на ранното 

чуждоезиково обучение. 

Системата Treetops диалози, песни и кратки приключенски истории на героите, 

записани от носители на езика. Песните и кратките диалози са ефективен 

инструмент в ранното чуждоезиково обучение, с помощта , на които децата 

лесно заучават готови фрази, чрез които индиректно овладяват граматически 

правилна реч на английски език и запаметяват правилно произношение и 

интонация. 

Аудиодискът , приложен към системата Treetops , е много важен компонент от 

учебната система. Той съдържа: 

 4 кратки истории ( stories) 

 18 авторски песни ( songs) 

 Ритмични стихчета ( chants) 

Учебната система Treetops включва:  

 Книга за учителя 

 Книга за детето 

 Флашкарти 

 Плакати 

 2 аудиодиска 

 Кукли- Бат и Холи 

Предимството на учебната система Treetops е, че учат думите и изразите, освен 

от учителя и с помощта на куклите, аудио и видео материалите в близка до 

естествената среда на изучаване на чуждия език като майчиния език. 




