
Where’s Molly? 

Къде е Моли? 

Стр.84-85 

1. Слушайте урока (използвайте електронния учебник!) 

2.Слушайте урока още веднъж след това го прочетете.  

   Новата дума в урока е messy – разхвърляно, бъркотия  

3. Read and say Yes or No. – Прочетете и отговорете с да или не. 

4. Look, choose and say. – Вижте, изберете и кажете. Думите от правоъгълниците трябва да 

бъдат попълнени на подходящите места в изреченията.  

Homework: думата messy да се напише два реда. Да се упражняват да четат и превеждат урока.  

Насоки: Може да потърсите непознатите думи в предишните уроци в учебника (там са 

илюстрирани) или в речниците на децата, ако и там ги няма в Google преводач.  

Децата се притесняват да четат, затова може да ги оставите сами да чуят урока колкото пъти им 

е нужно, след това да четат сами и когато се почувстват готови да го прочетат пред вас. Ще 

направите сверка с аудио записа. Трудно е да, сега се учат и не е нужно да четат с акцент като в 

засписа. Пиша ви и превода на текста, покажете им го по – късно. Нека в началото опитат сами. 

Успех ☺ 

What a messy bedroom! Tidy up, please! – Каква разхвърляна спалня! Почистете, моля. 

Danny, put the books on the shelf, please! Yes, Mum. – Дани, сложи книгите на рафта, моля. – Да, 

мамо. 

Karen, put the dolls in the box, please. Yes, Mum. – Карън, сложи куклите в кутията, моля. – Да, 

мамо. 

Let’s tidy up! Tidy up the toys! – Хайде да почистим. Да почистим играчките. 

What a tidy bedroom! Good boy, Danny! – Каква чиста спалня. Добро момче, Дани. 

Good girl, Karen! Good girl… - Добро момиче, Карън! – Добро момиче... 

Molly! Where’s Molly? – Моли, Къде е Моли? 

I’m here, Mum. I’m in the box!- Аз съм тук, мамо. Аз съм в кутията. 

 

 


