
 

 

Описание на играта 

                   Принтирайте и изрежете думите от самостоятелния файл. Те съдържат 

числително бройно и нейното изписване на някой език, който се говори на територията 

на континента Европа. Разлепете ги из училището или класната стая. Задайте задача на 

учениците да намерят числото, което отговаря на тяхната рожденна дата. Напр., ако 

някой е роден на 30. ноември, то той трябва да намери числото – тридесети. След това 

да се снима с надписа по забавен или креативен начин. Може да създадете събитие във 

фейсбук или да използвате група на класа/училището, където учениците да качат 

снимките си. След гласуване за определено време се излъчва победител. В зависимост 

дали се провежда на ниво клас или училище наградите могат да са различни – през 

грамоти до разговорници за някой интересен европейски език. Целите, които покрива 

една такава инициатива, са различаване на азбуки, стимулиране на любопитство към 

непопулярни за изучаване в България езици. Инициативата е свързана с много движение 

от страна на ученици и със споделяне по съвременен начин на наученото. За по-голяма 

ефективност препоръчвам да има условие при качване на снимката ученикът да трябва 

да напише на кой език е неговото число. За целта трябва да разпечатате и таблицата в 

този документ. Усилието да намерят отговора в нея е достатъчно. 

                   Играта може да бъде интегрирана в много разнообразни уроци, напр. такъв за 

семействата езици, за транлитерирането на думи от една азбука на друга, за 

политическата география на Европа, за обработка на изображения...т.е. може да се 

осъществи от преподаватели по различни предмети. 

 

Таблица с числа и езици 

 

1. zuerst немски 

2. i dytë албански 

3. trečias литовски 

4. dördüncü азербайджански 

5. πέμπτος гръцки 

6. sjätte шведски 

7. յ ո թե ր ո ր դ  арменски 

8. osmý чешки 

9. naoú ирландски 

10. dziesiąty полски 

11. undécimo испански 

12. tolvte датски 

13. მეცამეტე грузински 

14. чатырнаццаты беларуски 

15. fimmtándi исландски 

16. kuudestoista фински 

17. on yedinci турски 



 

 

18. diciottesimo италиански 

19. negentiende нидерландски 

20. жиырмасыншы казахски 

21. двадесетпрви сръбски 

22. vingt-deuxième френски 

23. triindvajseti словенски 

24. Huszonnégy унгарски 

25. dvadeset i petu хърватски 

26. dvacátýšestý словашки 

27. vinte e sete португалски 

28. tjueåttende норвежки 

29. douăzeci și nouă румънски 

30. trīsdesmitais латвийски 

31. wieħed u tletin малтийски 
 

 


