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Педагогически 
указания E1 / 43 

Основна цел 
 
E: Разбиране на съобщение  
 

Степен на 
трудност 

 
1 
 

Междинна цел 
 
4: Да се прави  преценка на просто съобщение 
 

Оперативна цел 

 
3: Отговорете на съобщението така: “Какви са 
различните мнения, които съществуват за …?” 
“Защо?” 
 

Предварителни 
умения 

 
Не са необходими 
 

Брой на 
предложените 
упражнения 

 
6 
 

Обобщаващо 
упражнение 

 
1 / 43 – 1.6 
 

Приложение 
(примери) 

 
 
 

Евентуални 
забележки 

Диалозите могат да се използват за игра по роли. 
Упражнението за обобщаване е най-добре да се 
направи в група,първо устно  . 
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900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Пример 
 Оценка: 

 
 
При дискусия с няколко човека има много различни мнения. Ето дискусия 
между двама човека, Том и Анна. Прочете диалога, след това напишете 
мнението и на двамата. 
 
 
Том и Анна вървят по улицата. Виждат необръснат мъж,който се навежда 
към стената. Държи едната си ръка. “Нямам какво да ям и нямам къде да 
отида.” Анна бръква в джоба си и показва празната си ръка. “Съжалявам, но 
нямам никакви пари у себе си ,” казва тя, като му се усмихва. Мъжът също и 
се усмихва в отговор и казва“Благодаря все пак.” Анна настига Том. 
 
Том: На всички просяци ли даваш пари тогава? 
Анна: И какво, ако го правя? Това дразни ли те? 
Том: Не, но ги улесняваш. Защо те просто не могат да отидат на работа? 
Анна: Може би той не може. Може би има проблеми. 
Том: Проблеми? Ти се шегуваш. Той е просто мързелив. 
Анна: О, така че ти знаеш всичко тогава! 
Том: What do you mean by that? 
Анна: Неthing. It’s just that you seem to kНеw everything. Онзи човек там е 
вероятно наистина беден или просто не може да си намери работа  . 
Том: Да, но как можеш да знаеш това? 
Анна: То просто си е така. Ти не можеш да знаеш. Така че ти просто 
можеш да минеш покрай някого,който наистина се нуждае от помощ. 
Том: Така, че ти даваш пари на всеки, който те помоли за това? 
Анна: Да, ако мога. Не много, няколко пенита,но все пак нещо. Или поне 
отговарям любезно. Ужасно е ако дори не им говориш. 
Том: Добреt. Така, че ти се усмихваш и раздаваш пари на ляво и на дясно. 
Човек трябва да е милионер за да се разхожда с теб. 
Анна: ако нямаш достатъчно пари да се разхождаш, защо не си вземеш 
такси? 

 
 
 
 
  
 
 
 

СРАВНЕТЕ ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА 
СТРАНИЦА 

 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори E1 / 43-1.1 

 
 
Том и Анна вървят по улицата. Виждат необръснат мъж,който се навежда 
към стената. Държи едната си ръка. “Нямам какво да ям и нямам къде да 
отида.” Анна бръква в джоба си и показва празната си ръка. “Съжалявам, но 
нямам никакви пари у себе си ,” казва тя, като му се усмихва. Мъжът също и 
се усмихва в отговор и казва“Благодаря все пак.” Анна настига Том. 
 
Том: На всички просяци ли даваш пари тогава? 
Анна: И какво, ако го правя? Това дразни ли те? 
Том: Не, но ги улесняваш. Защо те просто не могат да отидат на работа? 
Анна: Може би той не може. Може би има проблеми. 
Том: Проблеми? Ти се шегуваш. Той е просто мързелив. 
Анна: О, така че ти знаеш всичко тогава! 
Том: What do you mean by that? 
Анна: Неthing. It’s just that you seem to kНеw everything. Онзи човек там е 
вероятно наистина беден или просто не може да си намери работа  . 
Том: Да, но как можеш да знаеш това? 
Анна: То просто си е така. Ти не можеш да знаеш. Така че ти просто 
можеш да минеш покрай някого,който наистина се нуждае от помощ. 
Том: Така, че ти даваш пари на всеки, който те помоли за това? 
Анна: Да, ако мога. Не много, няколко пенита,но все пак нещо. Или поне 
отговарям любезно. Ужасно е ако дори не им говориш. 
Том: Добреt. Така, че ти се усмихваш и раздаваш пари на ляво и на дясно. 
Човек трябва да е милионер за да се разхожда с теб. 
Анна: ако нямаш достатъчно пари да се разхождаш, защо не си вземеш 
такси? 
 
 
Анна счита, че е важно да се дават малко пари на хората, които те молят на 
улицата. Тя вярва ,че някои хора имат истински проблеми и не могат да си 
намерят работа. Тя харесва поне да си поговори с тях  .Тя мисли,че е грешно 
да ги пренебрегваме. 
 
Том не е съгласен с нея. Той мисли,че хората трябва да са способни сами да се 
грижат за себе си  . Ако нямат работа, това е защото са твърде мързеливи или 
не си струва да си търсят такава. 
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900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
 Оценка: 

 
   
Какво правите когато срещнете просяк на улицата?  
 
Имате ли приятели или роднини,които не мислят като вас? 
 
Ето някои идеи за вашите отговори. Можете да изберете повече от един. 
 
 

o Казвам „здравейте” или нещо мило. 
 

o Никога нищо не казвам. 
 

o Усмихвам им се. 
 

o Нищо не казавм. 
 

o Давам им няколко пенита,ако мога. 
 

o Преструвам се,че не съм ги видял и чакам да отминат. 
 

o Давам каквото мога: цигара, бонбон или нещо такова. 
 

o Ако не дам нищо се срамувам от себе си  . 
 

o Зависи от това как той или тя изглеждат. 
 

o Обичам да изглеждам щедър пред приятелите си .Затова 
давам някакви пари. 

 
o Ядосват ме. Искам да им се развикам. 

 
o Показвам им,че нямам никакви пари у себе си. 

 
o IАко той или тя са наистина бедни им давам нещо. 

 
o Зависи от това как се чувствам. 

 
 

Как можете да обясните всички тези различни мнения? Говорете за това с 
обучаващия или с групата  .



 

E1 / 43 – 1.3900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
Page 1 Оценка: 

 
 

Роджър и Кристин чакат на опашка пред киното. Роджър носи вратовръзка. 
Кристин носи пола и сако. Те ще гледат стар филм на Хитчкок. 
 
Момо и Ники също чакат на опашка. Те носят джинси и стари маратонки. 
Шапката на Момое на една страна. Те ще гледат “Терминатор 3”. 
 
Те чакат. Момо хваща погледа на Роджър  за кратко.  
 
Момо: Видя ли погледа, който ми хвърли? 
Ники: Кой? 
Момо: Онзи мъж ей-там. Този на другата опашка. 
Ники: Остави. Не си заслужава. 
Момо: Не, Не ми харесва да ме гледа така. Гледаме надуто . За кого се мисли? 
С вратовръзката си, и със старата си дама. Виж, сега тя започва. 
Ники: Остави, казах ти. Те са просто глупави. 
Момо: Не ми харесва да ме гледат така. 
Ники: Хайде, не ни интересува. Хей, имам да ти кажа нещо… 
Тя прошепва нещо в ухото му. И двамата се смеят. 
 
По същото време, на другата опашка. 
 
Роджър: Има един младеж зад теб. Хвърля ми смешни погледи.Не ми харесва. 
Кристин (оглеждайки се бързо): Да. Изглежда, че е малко развълнуван. 
Обърни се насам. Не се ядосвай така на хлапак като този … (тя отново 
поглежда към  Момо) …който просто се опитва да впечатли приятелката си .  
Роджър: Въпреки това. На къде е тръгнал този свят? Арогантен младеж,който 
не представлява нищо да се опитва да ме гледа така  . И за какво ? Ще съм 
издухал ,ако знам  . 
Кристин: и като гледат филми като този няма да им помогне. “Терминатор 3.” 
Питам те! 
Роджър: И само виж начина, по който са облечени! Честно! На къде е 
тръгнала тази страна? 
Кристин: Да скъпи мой горкичък съпруже. Отива на кучетата! А сега защо не 
бъдеш по.мил и не отидеш да ми вземеш сладолед. 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕМИНЕТЕ НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА 



 

E1 / 43-1.3 900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
Page 2 Оценка: 

 
 
Какво мислят вашите приятели за старите хора? А вие? Напишете някои идеи. 
 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
Какво мислят старите хора за по-младото поколение? Сега напишете някои 
идеи . 
 
………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

E1 / 43-1.4 900 упражнения за 
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Упражнение 
Оценка: 

 
 

Норбърт, Мърморкото и Роузи излизат от магазин. Мърморкото изглежда 
наистина ядосан. 
 
Норбърт:  Хей, ти наистина и позволи да го вземе! 
Мърморкото:  Хайде, тя наистина беше дразнеща: дребни, тя ги искаше! Тя 

е човека, който трябва да си получи дребните… Тя е 
продавачката, не аз. 

Роузи:  Стига! Горката жена, тя не каза нищо нередно… 
Мърморкото:  Ами, тя не трябваше да го прави! И трябваше да бъде по-

енергична. Има твърде много малоумни хора наоколо  . 
Роузи:  А ти какъв си? Успокой се малко! Защо винаги крещиш? 
Мърморкото:  Не знам. Просто отказвам да съм лицемер.  
Норбърт:  Можеш да бъдеш искрен и без да нападаш хората, знаеш го. 
Роузи:  Да, и без да крещиш през цялото време. 
Мърморкото:  Да, знам. Просто мразя хора,които са с празни глави. 
Роузи: Да бъдеш любезен или дружелюбен,не означава да си малоумен. 
Мърморкото:  Да, всеки си е такъв какъвто си е. Вие сте хубави, аз съм 

раздразнителен. Както и да е , харесва ми когато  действието 
загрубее. Можеш добре да се посмееш 

Роузи:  Може би един ден ще се нуждаеш от тази жена. Тогава ще 
съжаляваш за това. А какво ще кажеш за онзи ден? Не можеше 
да решиш дали искаш вестника или списанието. 

Мърморкото:  Да, и какво от това? 
Норбърт:  Тя не можеше да ти е пратила пакет. 
Мърморкото:  Няма да започваш пак, нали? 
Норбърт и Роузи, смеейки се: Ето, че пак започваме. Стремиш се към 

сърдечен удар!! 
Мърморкото, мънкайки: Сърдечен удар! Да, страхотно, много благодаря… 
 
Кои герои не са съгласни?  …………………………………………………….. 
 
Какво е мнението на  Мърморкото?  …………………………………………… 

Какво е мнението на  Роузи?  …………………………………………………… 

Какво е мнението на Норбърт?  ………………………………………………… 

Каква е причината за тяхното несъгласие?  .………………………………….. 
 

 
СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩТА 

СТРАНИЦА 
 



E1 / 43-1.4 900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори 
Оценка: 

 
Норбърт, Мърморкото и Роузи излизат от магазин. Мърморкото 
изглежда наистина ядосан. 
 
Норбърт:  Хей, ти наистина и позволи да го вземе! 
Мърморкото: Хайде, тя наистина беше дразнеща: дребни, тя ги искаше! Тя е 

човека, който трябва да си получи дребните… Тя е 
продавачката, не аз. 

Роузи:  Стига! Горката жена, тя не каза нищо нередно… 
Мърморкото: Ами, тя не трябваше да го прави! И трябваше да бъде по-

енергична. Има твърде много малоумни хора наоколо  . 
Роузи:  А ти какъв си? Успокой се малко! Защо винаги крещиш? 
Мърморкото: Не знам. Просто отказвам да съм лицемер.  
Норбърт:  Можеш да бъдеш искрен и без да нападаш хората, знаеш го. 
Роузи:  Да, и без да крещиш през цялото време. 
Мърморкото: Да, знам. Просто мразя хора,които са с празни глави. 
Роузи: Да бъдеш любезен или дружелюбен,не означава да си малоумен. 
Мърморкото: Да, всеки си е такъв какъвто си е. Вие сте хубави, аз съм 

раздразнителен. Както и да е , харесва ми когато  действието 
загрубее. Можеш добре да се посмееш 

Роузи:  Може би един ден ще се нуждаеш от тази жена. Тогава ще 
съжаляваш за това. А какво ще кажеш за онзи ден? Не можеше 
да решиш дали искаш вестника или списанието. 

Мърморкото: Да, и какво от това? 
Норбърт:  Тя не можеше да ти е пратила пакет. 
Мърморкото: Няма да започваш пак, нали? 
Норбърт и Роузи, смеейки се: Ето, че пак започваме. Стремиш се към 

сърдечен удар!! 
Мърморкото, мънкайки: Сърдечен удар! Да, страхотно, много благодаря… 
 
Кои герои не са съгласни? Мърморкото не е съгласен с  Роузи и Норбърт. 
 
Какво е мнението на  Мърморкото?  Той мисли, че не е правилно да си лицемерен 

и да се преструваш на мил…… 

Какво е мнението на  Роузи?  Тя мисли,че можеш да бъдеш искрен и дружелюбен 

в същото време  

Какво е мнението на Норбърт?  Той мисли,че не трябва да си агресивен  да бъдеш 

честен 

Каква е причината за тяхното несъгласие?  Мърморкото преиграва както 

обикновено и се ядосва. Другите казват, че не трябва да го прави.
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Упражнение 
Оценка: 

 
Скъперник или  прахосник? 

 
Двама приятели излизат от супермаркет. 
 
Фред: Не, парите не растат по дърветата. Не обичам да ги харча,ако не трябва. 
Трябва да се радваш на живота. Но има забавни неща за вършене,които не 
струват много пари  . просто трябва да се огледаш, това е всичко. 
Джимбо: О, сигурно. Не трябва да ходиш в клуба. Просто можеш да седнеш на 
пейката със скитниците  . Да гледаш просто как минават колите. 
Очарователно. О, Да, има също така велосипеди. Разнообразието е 
подправката в живота, и всичко това. 
Фред: Не, чакай. Това е просто избор между харченето и да се отегчиш от себе 
си … Това е малко тъжно. Но нещата се случват на всякъде. Има хора с които 
да разговаряш  , неща които да видиш. Не трябва да харчиш пари за това. 
Джимбо: Просто звучиш малко като скъперник, знаеш го. 
Фред: Не, аз просто обичам да си пазя парите. Както казах,те не растат по 
дърветата.Аз работя упорито за тях. И навън има толкова много хора,които да 
ти вземат парите. Продават ти неща от които нямаш нужда. Ами, аз не се 
нуждая от тях! 
Джимбо: Да, може би. Но това е животът. Поемаш риск. Понякога си 
прав,понякога не си. Това е като да се въртиш на въртележка: всъщност не 
печелиш нищо. Но си прекарваш добре. Жив си!  
Фред: Правилно. И другият човек също е жив. И се забавлява с твоите пари! 
Джимбо: Така че, можеш да дадеш нещата от които нямаш нужда на твоите 
приятели. Знеш, че не можеш да вземеш парите си когато отидеш на … 
Фред: А когато парите ти свършат, какво ще правиш? 
Джимбо: Като теб. Ще стоя на една пейка и ще гледам как минават колите.  
 
Какви са различните мнения?  

…………………………………………………………….…………………………

………………………………….…………………………………………………… 

С кое сте съгласни? Защо? 

…………………………………………………………….…………………………

………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………… 

 

ПОКАЖЕТЕ ВАШАТА РАБОТА НА ОБУЧАВАЩИЯ  
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Обобщващо 
Упражнение Оценка: 

 
 

Спортът трябва да бъде физически. Трябва да включва усилия. Като бягане, 
или вдигане на тежести. 

 
Или усилието трябва да бъде в мозъка? Смятане, хитруване. Като риболов. 

Или шах. 
 
Има различни мнения за това какъв трябва да бъде спорта. Почти толкова 
мнения колкото са хората. 
 
Какво мислите вие? А какво мислят вашите приятели?  
 
Ако сте във група, попитайте другите за тяхното мнение . 
 
А какво мислят членовете на вашето семейство? 
 
Какви са различните мнения,които откривате . 
 
С кого сте съгласни? Успя ли някой да ви накара да си промените мнението? 
Защо, или защо не? 
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ПОКАЖЕТЕ ВАШАТА РАБОТА НА ОБУЧАВАЩИЯ  
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