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1. Welcome to Britain
Great Britain, United Kingdom или просто England? Кое название е 

правилното? Официалното название на държавата е Обединено Кралство 

Великобритания и Северна Ирландия. Великобритания е названието 

на острова, който се състои от три страни – England, Schottland и Wales. 

Към културното наследство на британците спадат етническото разнообразие и 

разбира се многообразието на различните ландшафти. Независимо от всички 

разлики едно нещо е общо за всички, а именно – английският език.

Лексика / Общуване

 Първите ми английски думи 

 Поздравяване и сбогуване

Представяне

 Произход и националности

 Азбуката

 Числата до 19

Граматика

 Лични местоимения подлог

 Глаголът to be
Определителен член

 Глаголи в сегашно време

 Правилни форми за множествено число
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1. My fi rst English words – Моите първи английски думи
А. Вероятно вече познавате някои английски названия. Свържете илюстрациите 

с думите.

В. Чуйте думите и ги повторете.�  1

 A tea

 B a pub

 C a taxi

 D a bus

 E fi sh & chips

 F fashion

 G cricket

 H the Queen

 I pop music

1

4

7

2

5

8

3

6

9

8

4
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1. WELCOME TO BRITAIN

 2. Как се превежда това 
на български?
С тези думи също няма да се 

затрудните. Опитайте се да ги 

преведете.

 3. Поздравяване и сбогуване�  2
Чуйте как хората се поздравяват 

и сбогуват и четете. 

ОТГОВОРИ

1. 1.H, 2.G, 3.F, 4.E, 5.C, 6.A, 7.I, 8.B, 9.D 

2. 1. благодаря, 2. добре дошли, 3. отворено, 

4. затворено, 5. моля

1

2

3

4

5

ОФИЦИАЛНО

Good morning!
Good afternoon!

Good evening!

Hello! Hi!
Hi there!

Hey!

Goodbye!
Good night!

See you!
Bye!

ОФИЦИАЛНО

НЕОФИЦИАЛНО

НЕОФИЦИАЛНО
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 4. Поздравяване или сбогуване?�  3
Чуйте записа и запишете изразите за поздрав и сбогуване. Официални или 

неофициални са те? Кога се използват – сутрин, по обед, вечер или нощем?

 5. Как да се представим?�  4
Чуйте записа и допълнете изреченията.

П Р Е Д С ТА В Я Н Е

Не се притеснявайте, ако трябва да се представите 

на английски език. Във Великобритания това става 

много лесно. Дори в бизнес средите хората си 

говорят на малко име.

НЕФОРМАЛНО ФОРМАЛНО

1. 

2. 

3. 

4. 

4321

  Hello, what is your 

name?

  My name is 

.

  This is my wife

.

 Nice to meet you.

  Allow me to introduce 

you to John.

  Hello John, I am 

.

 Hi, I'm Damien. 

  It's a pleasure to 

!

1

3

2

4

удоволствие

срещам

 представям



11

1. WELCOME TO BRITAIN

 6. Where are you from? – Откъде си/сте?�  5
А. Откъде са Лусия и Чарлз? Чуйте и допълнете изказванията. 

В. А сега е Ваш ред – напишете нещо за себе си 

и за произхода си. 

Hello, my name is .

I come from  .

I am   .

 7. Кой говори?�  6
Чуйте и отбележете вярното. Не е страшно, ако не разбирате всичко.

 A  Stefan Raab

 B Heidi Klum

 C Boris Becker

ОТГОВОРИ

4. 1. Good morning, официално, сутрин; 

2. Hi there, неофициално, през деня; 

3. Good night, официално, вечер; 

4. See you, неофициално, през деня

5. 1. Nicole; 2. Susan; 3. Jane; 4. meet you

6. A. 1. Spain; 2. Netherlands

7. C

1

2

I come from...

I'm from...

Germany.

France.

Spain.

Italy.

England.

Britain.

Russia.

the Netherlands.

I am...

German.

French.

Spanish.

Italian.

English.

British.

Russian.

Dutch.

Hello, my name is Lucia.

I come from .

I am Spanish, but I live in Germany

Hello, I am Charles.

I'm from the .

I’m Dutch and I live in Maastricht.

I'm from Germany, but I live in 

Britain. I speak German and English. 

I love tennis and sport.
обичам

живея
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 8. Лични местоимения подлог 
Личните местоимения подлог заместват подлога в изречението.

you he she it

we you they

Е
Д

.Ч
.

YOU CAN SAY YOU!

В английския език 

формите ти и Вие се 

превеждат с you.

I (аз) 

винаги 

се пише 

с главна 

буква.

to be съм

I   'm

you  're

he, she, it 's

we  're

you  're

they  're

to be съм

I   am

you  are

he, she, it is

we  are

you  are

they  are

КРАТКИ ФОРМИ

I

 9. Глаголът to be
Тук виждате формите на глагола to be (съм). Това е единственият глагол в английския, който има 

три различни форми, от които често се използват само кратките форми: I am Paul. = I’m Paul. 

М
Н

.Ч
.
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The girl is Italian. The

Italian girl is beautiful.

 10. Знаете ли правилната 
форма?
Напишете правилната форма на to be.

1. Greg is a doctor.

2. The cat is cute.

3. Brian and Hillary are in love.

ОТГОВОРИ

10. 1. are, 2. are, 3. am

11. 1. He's a doctor. 2. It's cute. 3. They're in love.

1

they 

we 

I 3

2

сладък

влюбен

 11.  Знаете ли кратката форма?
Заменете подлога с подходящото местоимение, 

а формата на to be – с кратката форма. 

 12. Определителен член�  7
В английския определителният член е the. Той е еднакъв за мъжки, женски и среден род, 

както и за единствено и множествено число. Понякога можете да срещнете различно 

произношение. Чуйте записа.

В някои случаи определителният член може да отпадне, 

напр., абстрактни съществителни като love или собствени 

имена – Big Ben.

хубав

mag Fußball

The Queen is from 
England. The English 
Queen is elegant.

The pub is open. The 
open pub is in Oxford 

street.

The boy is eight years 
old. The eight-year-old 

boy likes football.
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 13. A day in London – Един ден в Лондон�  8
А. Чуйте изреченията. Свържете илюстрациите с изреченията.

 A The students take selfi es on the street.

 B The bus always comes late.

 C Joe Blunt goes to work in London.

 D Kate makes a phone call to Germany.

В. Погледнете глаголите в горните изречения. Към кое местоимение се отнасят тези 

форми? Допълнете схемата.

Формата за сегашно време (simple present) 
се образува от инфинитива на глагола.

Внимавайте! В 3. л. ед.ч. (he, she, it) се добавя 

окончание -s. Към глаголи, които завършват на o или 

на шипящ звук (ch, s, x, etc.), се добавя -es. Ако в края 

на думата има -y, то преминава в -ies. 

1 2 3 4

you

it

закъснявам

обаждам се

отивам на работа

I

we

правя

takes
comes
goes

makes

take
come

go
make

1 2
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1. WELCOME TO BRITAIN

1. to come

2. to meet

3. to speak

4. to love

5. to be

6. to take

7. to go

8. to make

9. to live

1. We 

2. He 

3. They 

4. She 

5. It 

6. You 

7. He 

8. They 

9. We 

 14. Ще намерите ли правилните глаголни форми?�  9
Чуйте инфинитивните форми и допълнете глаголните форми в present simple.

говоря

 15. Ще намерите ли правилните глаголни форми?
Прочетете изреченията и допълнете глаголите в сегашно време.

ОТГОВОРИ

13. A. 1.C, 2.D, 3.A, 4.B

13. B. 1. they, 2. she�/�he

14. 1. come, 2. meets, 3. speak, 4. loves, 5. is, 

6. take, 7. goes, 8. make, 9. live

15. 1. speaks, 2. come, 3. goes, 4. lives, 5. are, 

6. love

1. Theodora  (to speak) English and Russian.

2. Hamish and Donald  (to come) from Britain.

3. Pamela  (to go) to work in Sheffi  eld.

4. Xavier  (to live) in Germany.

5. You  (to be) very cute!

6. I  (to love) the Netherlands.

Запомнете!

 he, she, it + -s

 много
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 16. Правилни форми за мнжествено число
Прочетете правилата за образуване на множествено число. Попълнете таблицата с правилната 

форма на съществителните.

dress

one hand

one bus

one lady

two hands

two buses

two ladies

бонбон

Формата за мн.ч. се 

образува, като добавим 

окончание -s към 

съществителното.

Когато думата в ед.ч. 

завършва на шипящ 

звук (s, x, z, sh, ch, ss), 

в мн.ч. се добавя 

окончание -es.

Когато думата в ед.ч. 

завършва на консонант 

+ -y, това -y преминава 

в -i. Към окончанието 

се добавя -es.

candy 1. 

2. 

3. 

car

-s

-es

-es

-y -i



17

1. WELCOME TO BRITAIN

 17. Can you spell that, please? – Можете ли да го кажете буква по буква?�  10 + 11
Чуйте английската азбука. След това чуйте трак 11 и как четирима души казват името си буква 

по буква. Запишете имената.

 18. Числата до 19�  12
Свържете числата с правилната дума. След това чуйте числата и проверете отговорите.

0 5 10 15
1 6 11 16
2 7 12 17
3 8 13 18
4 9 14 19

thirteen

twelve

three

one

six

seventeen fourteen

four

nine

eighteen

fi fteen

eleven

seven

ten

eight

fi ve

zero

two

sixteen

nineteen

ОТГОВОРИ

16. 1. candies, 2. cars, 3. dresses

17. 1. Larry Hoover, 2. Tom Fine, 

3. Amaka Sali, 4. Frank Barlow

18. zero, one, two, three, four, fi ve, six, seven, eight, 

nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, 

fi fteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen

zero

seventeen

fi fteen

1. 2. 3. 4. 
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МОЯТА СТРАНИЧКА

Поздрав / Сбогуване

Goodbye!  Довиждане!

Good night.  Лека нощ.

Good evening.  Добър вечер.

Good afternoon.  Добър ден.

Hello!�/�Hi (there)!  Здравей(те)!

What is your name?  Как се казваш/казвате?

Where are you from?  Откъде си/сте?

My name is …  Името ми е ...

I'm …  Казвам се ...

Nice to meet you.  Приятно ми е.

It's a pleasure to meet 
you!  

Приятно ми е да се  

запознаем.*

*  Както вече видяхте в урока, you се използва 

в английския вместо ти и Вие.

Националности

British  британски; британец, британка

French  френски; французин, 

французойка

Dutch  нидерландски; нидерландец, 

нидерландка

English  английски; англичанин, 

англичанка

Italian  италиански; италианец, 

италианка

German  немски, немец, немкиня

Spanish  испански; испанец, испанка

Глаголи

to be  съм

to come  идвам

to live  живея

to speak  говоря

to meet  срещам

to go  вървя

to take  взимам

to make  правя

to work
работя

the British Queen
a Scottish castle

London

What‘s typically British?К А К В О  Е  B R I TA I N  З А  В АС ?

Направете си собствен плакат на Великобритания, 

като използвате снимки от Ваше пътуване или от 

списания. Залепете ги и напишете съответните 

названия. Ще можете да разширявате и допълвате 

плаката, докато напредвате с английския език. Така 

ще Ви бъде по-лесно да запомняте разни неща.

Bulgarian
български, 

българин, българка


