TRANSCRIPT
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЧЕТЦИТЕ
Уважаеми колеги, запознайте предварително учениците с условията за провеждане на
заданието Слушане с разбиране. Предупредете учениците, че ще чуят 4 диалога
последователно. Преди да прочетете първия диалог за пръв път, кажете на учениците да
огледат първата група въпроси към първия диалог. По време на първото слушане
учениците нямат право да си водят бележки, но могат да следят въпросите. След
първия прочит да отговорят на въпросите като ограждат правилния според тях отговор.
При второто четене могат да отговарят или да нанасят корекции. След второто четене
учениците могат да огледат въпросите и отговорите си за окончателна проверка. След
това преминете по същата процедура към следващия диалог. Време за цялостно
изпълнение на заданието слушане с разбиране – максимум 20 минути. Успешна работа!
A.

Alex:
Ben:
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Ben:
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B.

Julie:
Tom:
Julie:
Tom:

C.

Dan:
Kate:
Dan:
Kate:
Dan:
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What do you usually do in the evenings, Kate?
I like chatting with friends and listening to music.
Oh really? What type of music do you like, Kate?
I like pop and latino but I don’t like rap.
Were you at the ‘Latino Stars’ concert on Friday evening?
No, Dan, I wasn’t. There weren’t any tickets so I went to the cinema.

D.

Jim:
Tina:
Jim:
Tina:

What are your plans for the summer, Tina? Are you going to Greece again?
Oh, no, Tom, this time we’re going to Italy.
How are you going to travel?
We are going by car because mum hates planes.

Hello, Ben.
Hello, Alex. Let’s go out to play football.
Oh Ben, look at the sky. It’s going to rain.
Why don’t you come to my house then. We can watch a film.
Great! I’ll come at a quarter to five.
OK. See you then.

I’m very hungry, Tom. Let’s have pizza.
You know I don’t like pizza, Julie.
Have a cheeseburger then.
Oh, Julie, one is not enough for me. I’ll have two. And a bottle of Coke, my
favourite drink.
Julie: OK, Tom. I’ll take some orange juice.
Tom: Now we are ready to order.

