Книжка за култура - Част 3
Онлайн разглеждане на книжка за култура.
В книжката се разказва за 23 културни
дейности, като концерти, музеи, галерии.
Книжката е разделена на 3 части.
Нашето участие в културните дейности
се нарича “културно преживяване”.
Културното преживяване носи
удоволствие.

Музикален клуб
На клуб отиваш вечер с приятели,
за да слушаш музика и да
танцуваш.
В музикалния клуб е тъмно и има
шарени светлини. В клуба се
слуша популярна музика, която е
силна.
В клуба можеш да танцуваш, да
говориш и да се смееш докато
слушаш музика.

Натисни ТУК, за да разгледаш музикален клуб. (Внимание! Видеото е с ярки светлини!)

Радио

Радиото са предавания, които
слушаш. Може да слушаш
радио навсякъде.
По радиото съобщават новини
или говорят интересни хора.
По радиото можеш да служаш
музика. Когато слушаш музика
от радиото, можеш да танцуваш.

Натисни ТУК, за да видиш радио-интервю.

Телевизия
Телевизията са предавания с картина
и звук. Картината е цветна и
изглежда, все едно си там, където
показва.
Телевизията се гледа вкъщи на
телевизор. Има различни
телевизионни канали.
Някои канали показват само
музикални клипове. По други канали
можеш да гледаш новини, филми,
сериали и забавни предавания.

Натисни ТУК, за да разгледаш студиата на телевизия.

Гугъл (Google)
Гугъл е страница за търсене в
интернет. Страниците за
търсене се наричат търсачки.
В Гугъл можеш да търсиш
снимки, видео и новини. Когато
напишеш какво търсиш в полето,
Гугъл показва резултатите като
списък. Ти сам избираш коя
страница да отвориш.
Всеки, който има интернет, може
да ползва Гугъл от компютър,
телефон или таблет.

Натисни ТУК, за да гледаш анимираното лого на Гугъл.

Социални мрежи
Социални медии са Фейсбук
(Facebook) и Инстаграм
(Instagram).
В социалните медии имаш
приятели. Когато някой ти е
приятел, виждаш какво пише и
какви снимки качва.
Някои хора в социалните
медии са измамници. Ако не
познаваш човека на живо, не
му приемаш приятелството.

Натисни ТУК, за да влезеш във Фейсбук.

Ютюб (YouTube)
Ютюб е интернет страница, на
която се виждат най-различни
видео клипове.
В Ютюб има много музикални
клипове и видеа на български и на
чужд език.
В Ютюб можеш да се регистрираш
и да коментираш под клиповете.

Натисни ТУК, за да гледаш гледаш как се прави видео за Ютюб
(YouTube).
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