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Уважаеми преподаватели, 
скъпи колеги,

Книгата за учителя, която разлиствате, е част от учебния комплект по „Информационни технологии” за за-
дължителноизбираема подготовка в 1 . клас на издателство „Булвест 2000” . В нея се акцентира на спецификата 
от обучението по информационни технологии в 1 . клас; представят се особеностите на комплекта, неговите 
възможности и предимства; направено е описание на софтуерния продукт и образователните игри, включени 
в него; дадени са указания и препоръки за работа с учебното помагало; представено е примерно годишно раз-
пределение на темите от учебното съдържание . Авторският колектив е развил напътстващи методически раз-
работки на уроците . Работата на учителите е подпомогната с примерни тестове за проверка нивото на знанията 
на учениците . В края на книгата за учителя е добавена учебната програма по информационни технологии за 
задължителноизбираема подготовка в 1 . клас .

Методическите разработки, включени в книгата за учителя, в никакъв случай нямат за цел да променят ин-
дивидуалния стил на преподаване на всеки учител . Чрез това своеобразно ръководство за преподавателите по 
„Информационни технологии” в 1 . клас авторският колектив се стреми да ги подпомогне в тяхната подготовка, 
планиране и провеждане на занятията . Акцентира се върху учебните методи, ключовите понятия, организа-
цията на часа и използваните междупредметни връзки . 

Учебният комплект по „Информационни технологии” за задължителноизбираема подготовка в 1 . клас на 
издателство „Булвест 2000” е един иновативен проект, в който не се търси интегриране на приложния софтуе-
рен продукт в учебното съдържание на предметите от задължителната подготовка с цел постигане на интерак-
тивни методи на обучение . Постигната е обратната на съществуващата досега тенденция, а именно: учебното 
съдържание и търсеното равнище на овладяване на знанията по предметите „Български език и литература”, 
„Математика” и „Роден край” и творческите умения, заложени в дисциплините „Музика”, „Изобразително изку-
ство” и „Домашен бит и техника” са интегрирани в обучението по „Информационни технологии” . В този смисъл 
чрез методическите указания, включени в книгата за учителя, ние като автори на учебния комплект искаме 
да насочим добре подготвените преподаватели в началния етап на основното образование към това, как да 
интегрират учебното съдържание и обучение по останалите учебни предмети в урочната дейност по „Инфор-
мационни технологии” в първи клас .

Интегративният подход на представения учебен комплект на издателство „Булвест 2000” съчетава всички 
елементи на познавателния процес и мултимедийно обучение: визуален, слухов, практическа работа, диску-
сия, демонстрация и взаимообучение . Ето защо, като отчитаме особеностите в обучението на първокласници-
те, както и спецификата на учебното съдържание по ЗИП „Информационни технологии” в 1 . клас, смятаме, че 
учебният комплект отговаря на съвременните търсения на българското училище за модерно и прагматично 
образование и възпитание на българските деца . 

Авторите
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ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 1. КЛАС

Обучението по информационните технологии от 1 . до 4 . клас e с подготвителен характер и има за задача да 
подготви децата за същинското обучение в следващия прогимназиален етап на основното образование . В този 
смисъл в началния етап на училищното образование информационните технологии се изучават като задължи-
телноизбираем предмет, което предполага, че не се обхващат всички ученици в това обучение . Общият брой 
часове е годишно 31 – един час седмично, като съдържателната част на обучението е базирана на Държавните 
образователни изисквания по ИТ за началния етап на основната образователна степен . Ядрата на учебното 
съдържание, от които са изградени образователните изисквания и които са залегнали в учебната програма 
по информационни технологии за ЗИП в 1 . клас, са: „Компютърна система“; „Информация и информационни 
дейности“; „Информационна култура“ . В резултат на обучението по ИТ се очаква ученикът да получи основни 
знания, да усвои умения и да се възпитат отношения, които са заложени в стандартите на учебната програма .

Като първи етап на цялостния процес на обучение в училище в областта на информационните технологии 
от първокласниците се очаква да: получат обща представа за основните части на компютърната система, пери-
ферните устройства и носителите на информация; свикнат да спазват най-важните правила за работа с компю-
тър и безопасна работа в компютърния кабинет; разберат, изучавайки компютъра с любопитство, разликата в 
смисъла на понятията „апаратна част” и „програмно осигуряване”; придобият начална представа за информа-
ционните дейности – търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на информацията; да се 
ориентират в различните видове информация и информационни източници; се научат да използват приложна 
програма, подходяща за възрастта им; описват опита си за работа с компютъра с подходяща българска терми-
нология . 

Именно поради причината, че се очаква от учениците да придобият базови знания и да се научат на основ-
ни дейности за работа с компютърната техника едновременно с ограмотяването им чрез обучението по Бъл-
гарски език и литература, развитието на познавателната и мисловната им активност чрез обучението им по 
„Математика” и формирането на практически умения чрез обучението по Роден край, се налага и интегриране 
на ИТ в обучението по останалите учебни предмети . Може да се каже, че това изискване на МОМН, заложено 
в учебната програма по информационни технологии за ЗИП в 1 . клас, напълно е изпълнено в учебното съдър-
жание и образователните игри на представяното помагало от издателство „Булвест 2000” . Постигната е още 
по-голяма комплектност – обучението по учебните предмети от задължителната подготовка в първи клас е ин-
тегрирано в обучението по информационни технологии . Този ефект не е постигнат случайно, а целенасочено, 
поради следните три важни причини:

– достигането до познанията и уменията от учениците в 1 . клас е необходимо да се постигне по емпиричен 
път;

– обучението се извършва при отчитането на фактора практически задачи, подходящи за възрастта на 
първокласниците и близки до ежедневието им;

– подготовката на учителите, преподаващи в началния етап на основното образование по информационни 
технологии, изисква пряко прилагане на учебните програми по предметите от задължителната подготовка .

Каква е същността на посочените по-горе причини?
Децата в първи клас преминават през един преходен период, в който трябва да изградят своя стил на уче-

не, а учителят от своя страна трябва да ги подпомогне да бъдат активно ангажирани в учебния процес . Изборът 
на правилна стратегия на учене зависи и от малките ученици, и от учителя, преподаващ по всички предмети в 
началния етап на основното образование, но не на последно място и от родителите . Пред първокласника стои 
нелеката задача да намери баланса между разтоварващата детска игра и базираното на игра обучение, да се 
адаптира към процеса на усвояване и съхраняване на информацията, която получава в училище, да избере 
своя индивидуален принос и участие в процеса на получаване на знания . Използването в учебната дейност на 
образователен софтуер, който помага на ученика да обедини новата информация с тази, която вече има, е пра-
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вилният подход при активното ангажиране на учениците и в стремежа им към спираловидно, ненатоварващо, 
но трайно усвояване на знанията . Именно чрез интегриране на обучението по информационни технологии с 
обучението по предметите от задължителната подготовка се постига синхронът между овладяването на нови 
умения и затвърдяването на получените знания, постига се обучение, основаващо се на опита и на активното 
усилие от страна на учениците .

В периода, в който децата получават своите начални знания и умения по четене, писане, смятане, положи-
телно отношение към околната среда и формиране на езикова компетентност, овладяването на компютърните 
способности може да има само подпомагаща и доразвиваща роля в процеса на образованост . Използването 
на образователни електронни игри дава възможност за онагледяване на учебния материал, въздейства върху 
сетивата, мотивира интереса към ученето, развива практическите и най-вече технологичните умения на учени-
ците . Ето защо децата в първи клас използват компютърната система в игрова ситуация, едновременно с това 
учейки как: правилно да държат, използват и движат мишката; да въвеждат цифри и букви чрез клавиатурата; 
чрез компютърна палитра и инструменти да оцветяват и дорисуват готови образи и картинки; да управляват 
възпроизвеждането на звук; да разглеждат видеофайлове . Основните нови понятия се усвояват чрез разнооб-
разни методически подходи и практически дейности при използване на програми, подходящи за възрастта .

Въпреки малкия брой часове, които са предоставени на информационните технологии, изучавани в 
първи клас, качественото базово компютърно ограмотяване на малките ученици е изключително важно за 
формиране на информационната им култура . Тук е основната роля на учителя в тези часове . Той трябва да 
избере верния диалогичен подход, за да насочи процеса на обучение по ИТ в правилна посока и да го ръко-
води . Проблем в този случай е недостатъчната компютърна подготовка на началните учители или липсата на 
обучение по начална училищна педагогика на учителите със специалност, позволяваща им да преподават ИТ 
в прогимназиалния или гимназиалния етап на средното образование . В единия случай пред преподавателя 
стои бариерата на технологичната несигурност, а в другия – бариерата на методологичната несигурност . Учи-
телите търсят разрешение на своите професионални страхове в допълнителни квалификационни курсове или 
специализации . Началните учители се научават как да използват ИТ за онагледяване на урочната си дейност 
по останалите предмети и повишават своите компетентности относно използването на компютъра . Прогимна-
зиалните и гимназиалните учители усвояват нужните педагогически умения и компетентности за работа с мал-
ките ученици . И в двата случая обаче при същинската работа в часовете продължава да се търси подходящият 
начин за представяне на учебното съдържание, подходящи приложни програми или образователни игри . Из-
ползването на специализиран образователен софтуер, чрез който се интегрира учебният процес в обучението 
по информационни технологии, е едно от възможните решения на този проблем . Симулационните игри в него 
интерпретират изучения преди това учебен материал и неусетно вмъкват новите компютърни умения, като по 
този начин се извършва трансфер на знанията . Началните учители, които много добре са запознати с учебното 
съдържание по предметите от задължителната подготовка в първи клас, с лекота могат да представят на децата 
всяка нова образователна електронна игра, увеличаваща интереса към обучението, но и формираща исканите 
по информационни технологии умения и навици . От своя страна учителите със специализирана подготовка 
по информационни компютърни технологии разполагат с ефективен и ролеви метод, който ги доближава до 
емоционалната нагласа на първокласниците и прави часовете по ИТ забавни и привлекателни . Важно е обра-
зователният софтуер да е съпроводен с добра методическа трактовка на учебните игри, което би улеснило и 
двата типа преподаватели .

Една от особеностите на обучението по ИТ в първи клас е материално-техническата обезпеченост за ча-
совете . И тук не става въпрос само за кабинет с достатъчен брой работещи компютърни конфигурации, а и за 
достатъчно добре оборудван компютърен кабинет . При по-малък брой работни станции от броя на децата в 
съответната паралелка е възможно тя да бъде разделена на две групи (Наредба № 7 за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена) . Ако не е възможно разделянето на групи, децата могат да работят по две на 
компютър, но организацията на учебния час трябва да е такава, че тяхното активно участие в часа да е равно-
поставено . По-важен е проблемът с оборудването на компютърните кабинети, в които се провеждат часовете 
по „Информационни технологии” в първи клас . От първокласника се очаква да „разпознава графика, видео и 
звук като различен вид информация, която може да бъде обработвана от компютъра”, а също и да „управлява 
възпроизвеждането на звук, като го избира, пуска, прекъсва и продължава неговото възпроизвеждане” . Ето 
защо е важно в комплекта на всяка компютърна система да са включени и слушалки . Характеристиките на 
компютърните конфигурации трябва да бъдат достатъчно добри за качествено използване на образователния 
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софтуер, предвиден за часовете . Отговорност на училищното ръководство е да осигури спазването на ергоно-
мичните и безопасни принципи по отношение на компютърния кабинет, в който ще се провеждат часовете по 
ИТ за ЗИП в 1 . клас . 

Поради необходимостта от адаптация на децата в първи клас към училищното обучение, оценяването на 
успеваемостта им е с качествена оценка (Наредба № 3 от 15 .04 .2003 г . за системата за оценяване – чл . 7, ал . 1) . 
Първокласниците в началото трябва да добият увереност в собствените си сили при усвояване на знанията, за 
да могат да се докажат впоследствие и пред учителя, съучениците и родителите си . С насърчаване в хода на 
учебния час или при правилно изпълнение на образователните игри в малките ученици се изгражда положи-
телна самооценка, която би им помогнала за цялостно разгръщане на интелектуалния им потенциал . Децата 
са още в процес на определяне на собствения им стил на учене и стратегия при изявяването им в една конку-
рентна среда, която до този момент не е била позната за тях . За емоционалната и психологическата им нагласа 
особено важна е ролята на родителите, които трябва да ги насърчават и подкрепят при тяхната подготовка 
и изпълнение на училищните им задължения . В този смисъл е добре децата и вкъщи да имат възможност да 
изпълняват образователните игри по ИТ, още повече когато те са адаптирани към учебното съдържание по 
предметите от задължителната подготовка .

Постигането на учебните цели по предмета „Информационни технологии” в първи клас е възможно чрез 
използване на множество различни методи, включващи визулни, вербални и емоционални стратегии . Но не-
достатъчната методическата литература, свързана с преподаването на този учебен предмет, затруднява ра-
ботата на учителите . Качествени учебни помагала и образователен софтуер са по-лесно приложими, когато 
са съпроводени с подробни и стойностни насоки и указания за организацията на учебния час на базата на 
тяхното съдържание и структура . Всеки учител, познаващ етапите на приспособяване на малките ученици към 
училище, може сам да прецени каква част от информацията в учебното помагало и образователния софтуер 
по ИТ да използва в своите часове, а професионалният му опит ще му помогне правилно да определи хода на 
урока, опирайки се на методическите препоръки, но и спазвайки учебната програма и Държавните образова-
телни изисквания .
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии . Те вече са неделима част 
от общата грамотност на съвременния човек . Ето защо те присъстват и в началния курс на българското образо-
вание . Учебният комплект по информационни технологии за 1 . клас е предназначен за работа по този учебен 
предмет .

Комплектът се състои от:
 • учебна книга за индивидуална работа на учениците; 
 • софтуерен продукт „Моите приятели по ИТ”;
 • книга за учителя .

Учебната книга за индивидуална работа на учениците е помагало за първокласниците в часовете 
по „Информационни технологии”, изучавани като задължителноизбираема подготовка един час седмично в 
1 . клас . Тя съдържа 28 урока, всеки от които е разгърнат на един разтвор чрез две различни ситуационни под-
теми . Всяка ситуационна подтема е на отделна страница и включва сюжетни картини, които имат отношение 
към съответната игра в диска, образователни задачи за самостоятелна работа в книжното тяло и препратка 
към игрите в софтуерния продукт с две моментни снимки на по-важните етапи от изпълнението им .

Сюжетните картини и задачите към тях могат да се използват за въвеждане към темата чрез прилагане на 
различни прийоми (разказ, беседа, описание) .

Образователните задачи могат да намерят следното приложение:
 • за упражнение и затвърдяване на изучения учебен материал по български език и литература, математика 

и роден край;
 • за развиване на логическото мислене;
 • за запознаване с компютърната система;
 • за работа на единия ученик, ако са двама пред компютъра .

Във всеки един от уроците и игрите към тях се преплита учебният материал, до който децата са стигнали 
в обучението си в съответната учебна седмица по Български език и литература, „Математика” и Роден край . В 
голяма част от образователните игри е намерена връзка и с предметите „Музика”, „Изобразително изкуство” и 
„Домашен бит и техника” .

Софтуерният продукт „Моите приятели по ИТ” е учебен диск . В него чрез игрови ситуации са разрабо-
тени знанията и уменията, които учениците трябва да придобият според учебната програма по информацион-
ни технологии . Към всяка тема от книжното тяло са предвидени най-малко по две игри със задачи, които децата 
могат да изпълнят в клас или вкъщи . 

Двата образователни продукта са направени така, че познавателната, обучителната, необходимата и ва-
жна информация е съпроводена с интересните, забавните и развлекателни игри на петимата приятели Пан-
делка, Флаш, Зайо, Ягодка и Мишка .

С този иновативен и интерактивен метод на обучение се цели учениците да получат и затвърдят придо-
битите знания и умения чрез своето индивидуално участие и активно ангажиране в учебния процес . Съще-
временно се дава възможност на децата с различни стилове на учене да учат по-пълноценно, като използват 
образователните игри в комплекта и извън учебните часове .

Книгата за учителя подпомага преподавателите по информационни технологии в 1 . клас в тяхната под-
готовка, планиране и провеждане на занятията, без това да ги ограничава в творческата им дейност . В нея 
подробно са описани игрите и се дават препоръки за разработване на урока, като се акцентира върху учебните 
методи, ключовите понятия, организацията на часа и използваните муждупредметни врзки . В книгата за учите-
ля са описани и особеностите на обучение на първокласниците по информационни технологии, приложена е 
учебната програма за ЗИП по ИТ в първи клас . Включени са и примерно разпределение на темите през учебна-
та година, както и методи за диагностициране на знанията и уменията на учениците . 
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Героите в учебната книга и образователните игри на софтуерния продукт помагат на първокласниците с 
лекота и в игрова форма да научават, упражняват и затвърдяват нужните знания . Съпътстващи герои в тема-
тиката на отделните уроци са Панделка (момиченцето), Ягодка, Зайо, Флаш (компютърната флашка) и Мишка 
(компютърната мишка) . Кратката история на избраните герои е: „Панделка живее в града и е ученичка в първи 
клас . Преди да тръгне на училище, тя е на село при баба си . В градините на селския двор среща Ягодка, а в 
близката гора се запознава със Зайо . Новите ù приятели тръгват на училище с нея . В компютърния кабинет 
Панделка намира още двама нови приятели – Флаш и Мишка . Петимата герои заедно учат уроците за първи 
клас, научават нови умения, играят като всички малки ученици и се забавляват .”

Учебният комплект за задължителноизибираема подготовка по „Информационни технологии” в първи 
клас е взаимообвързан с изучавания през седмицата от децата учебен материал по другите учебни предмети и 
всичко това е подчинено на целите – усвояване на основни компютърни умения от първокласниците и подпо-
магане на преподавателя в неговата обучителна дейност по този предмет . В този смисъл комплектът отговаря 
на тенденцията в българското образование учениците да се научат да използват информацията, която знаят, а 
преподавателите да направляват процеса на овладяване и разширяване на знанията и уменията .
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ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ

Софтуерният продукт „Моите приятели по ИТ” е учебен диск . В него чрез игрови ситуации са разработе-
ни знанията и уменията, които учениците трябва да придобият според учебната програма по информационни 
технологии . Към всяка тема от книжното тяло са предвидени най-малко по две игри със задачи, които децата 
могат да изпълнят в клас или вкъщи .

Игрите, включени в диска, са ориентирани не само към усвояване на основните знания, умения и навици 
за работа със съвременните компютърни системи . В тях са заложени и затвърдяване, упражнение и овладя-
ване на знанията по учебните дисциплини от задължителната подготовка, изучавани в първи клас, а именно 
Български език и литература, „Математика” и Роден край . Направен е опит образователните игри да следват 
учебните програми на тези учебни предмети и дори тяхното седмично тематично разпределение . Включени са 
и елементи от обучението по „Изобразително изкуство”, „Музика” и „Домашен бит и техника” . Може да се каже, 
че е постигнат двустранен процес на интегриране – интегриране на „Информационните технологии” в обуче-
нието по останалите учебни предмети и интегриране на обучението по учебните предмети от задължителната 
подготовка в първи клас в обучението по информационни технологии – ЗИП .

Използването на програмния продукт е изключително лесно . Не се изисква допълнително инсталиране на друг 
приложен софтуер . Желателно е само да се инсталира програма за отваряне и четене на PDF файлове, ако такава 
няма на работния компютър . Но дори и да няма такава програма, това не пречи на цялостната работа на образо-
вателния софтуер, нито на учебните игри, в които са включени такива файлове . Само в няколко игри е предвидено 
отваряне на PDF файл, който децата могат да разпечатат и/или съхранят на компютрите си . Няма причина да се 
спестят тези образователни дейности на учениците, защото има много свободно и безплатно разпространявани 
програми за разглеждане на документи в PDF формат, някои от които дори не се нуждаят от инсталация и могат да 
се използват неограничено време . 

Важно предимство на учебния софтуер е, че стартиращият файл на образователния софтуер съдържа вгра-
дено Flash Player приложение, представляващо брузър-базирана платформа, която позволява да се възпроиз-
ведат по-изразително и по-въздействащо анимациите на учебните игри . В този смисъл не е необходимо компю-
трите да бъдат предварително подготвени за работа с учебния продукт . Но по принцип платформата също се 
разпространява свободно и безплатно в интернет и дава възможност за гледане на видеоклипове през браузъри 
и операционни системи, както и осигурява по-добра графика и производителност на персоналните компютри . 

Съпътстващи герои в тематиката на отделните уроци са Панделка (момиченцето), Ягодка, Зайо, Флаш (ком-
пютърната флашка) и Мишка (компютърната мишка) . Петимата герои помагат на първокласниците с лекота и в 
игрова форма да научават, упражняват и затвърдяват нужните знания .

При стартиране на образователния софтуер от учебния диск се зарежда начален екран, от който се избира 
номерът на текущата за учебния час тема . За по-бързо ориентиране на учениците и преподавателите начални-
ят екран е разделен на две части . Във всяка част е изобразено по едно дърво: дървото вляво изобразява есен-
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но-зимния период на учебната година, а другото дърво – пролетно-летния сезон . След еднократно щракване 
върху едно от дърветата другото дърво се скрива и на негово място се зареждат 14 бутона . Бутоните на двете 
дървета са номерирани от 1 до 28 – колкото са темите в книгата за ученика . Екранът с образователни игри към 
съответната тема се отваря след двойно щракване с основния бутон на мишката върху бутона с нейния номер . 
Двойното щракване не е избрано случайно, а изцяло с обучителна цел . Чрез него се имитира стартиране на 
приложните и служебните програми от иконите им на работния плот (Desktop) на персоналния компютър . Така 
първокласниците се научават по-лесно да работят в реална среда с изискванията и възможностите на опера-
ционната система на учебните и домашните компютри .

Първите игри не изискват все още познаване на азбуката, писане, четене и смятане, но постепенно обхва-
щат новите елементи от образователния процес . Тези игри са ориентирани към опознаване правилата за рабо-
та в компютърния кабинет и на устройствата на компютърната система; изучават се частите на компютърната 
система; усвояват се най-важните умения и навици за работа с компютърната мишка . Повечето учебни игри в 
първата част са с озвучени команди или с озвучено изразяване и анимиране на крайния резултат от игрите, 
като се имат предвид възможностите и познанията на децата по останалите учебни предмети . За да се изпъл-
няват коректно и успешно от децата тези образователни игри, е необходимо наличието на тонколонки или 
слушалки към компютърните системи в учебния кабинет . Ако няма такива към всяко работно място, е важно 
служебният компютър на преподавателя, чрез който ще се демонстрират елементите на всяка игра, да бъде 
оборудван със съответно озвучително устройство . Предполага се, че малките ученици ще изпитват затруд-
нение от двойното бързо щракване, необходимо за стартиране на игрите към дадена тема . Ето защо учителят 
поне до 5 . тема, когато се усвоява това умение от първокласниците, трябва да ги подпомага и насърчава . 

Постепенно, следвайки постоянно развиващите се умения на учениците от първи клас да пишат, четат и 
смятат, игрите се насочват към развиване навиците на децата да работят с компютърната клавиатура, с ком-
пютърна палитра и инструменти за оцветяване, с аудио- и медиаплеъри . Едновременно с това се упражняват 
уменията им да четат и пишат, развива се логическото и асоциативно мислене на учениците и се затвърдяват 
познанията им в областта на обществените науки и гражданското образование .

При избор на номер на тема се отваря екран със сюжетни картини (моментни снимки) на образователни-
те игри към нея . Тъй като игрите към дадена тема са най-малко две, към левия и десния сюжет на съответния 
разтвор от книжното тяло, то и сюжетите с игри към темата са два или повече . Стартирането на всяка образова-
телна игра става с еднократно щракване на основния бутон на мишката върху съответната картина . Последо-
вателността на игрите към всяка тема, описани в книгата за учителя, е отляво надясно и отгоре надолу спрямо 
подредбата им на екрана . Имената на игрите са написани в долния край на всеки разтвор от книгата за ученика 
(под поместените на всяка страница моментни снимки към тях) . В информационния файл е дадено и подроб-
ното им описание . Връщането към началния екран на образователния софтуер става с щракване върху бутона 
камбанка, който в почти всички игри е в горния ляв ъгъл на екрана .

При избор на дадена игра се отваря нейният начален екран, който в повечето игри включва бяло поле с 
кратки инструкции към играта и бутон (зелена стрелка надясно) за активирането .
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Чрез бутона камбанка се осъществява връщане към началния екран, съдържащ сюжетните картини от иг-
рите към съответната тема . В горния десен ъгъл на екрана към играта са поставени пиктограми, които отразя-
ват компютърните умения, включени в играта, и които са свързани с правилното ù изпълнение . Използваните 
пиктограми в учебния диск са за следните дейности:

 – избиране (посочване) с показалеца на мишката;

 – едно бързо щракване с основния бутон на мишката;

 – двойно бързо щракване с основния бутон на мишката;

 – местене чрез: избиране – натискане на основния бутон на мишката, и задържане – влачене и пус-
кане на основния бутон на мишката;

 – въвеждане от клавиатурата;

 – оцветяване;

 – повторение (рестартиране) на играта в случаите, когато учениците искат да подобрят вре-
мето за изпълнението ù или да упражнят уменията си отново, ако не са доволни от предиш-
ния резултат .

Ако в някоя игра има повече от едно действие  (например местене на обекти и писане от клавиатурата), са 
поставени две или повече пиктограми .
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Навигацията между отделните екрани в една игра се осъществява с бутон стрелка . Бутонът дава възмож-
ност за изход от играта, за преминаване към подигра или към по-високо ниво на играта . В някои игри бутонът 
се появява, след като изцяло и правилно е завършена играта . В други игри бутонът е налице още в началния 
екран, което означава, че използването му преди правилно приключване на играта се отчита за грешка и дори 
в някои случаи е невъзможно . Ако играта не е свързана с определен финален завършек, например оцветяване 
на обекти от сюжетната картина, този бутон също е виден при самото отваряне на работния екран и показва, че 
играта не е задължително да се изпълнява напълно – може да се премине към следващ елемент или да се смени 
по всяко време последователността на отделните подигри . Този бутон, както има много възможни действия 
(напред, назад, изход и др .), така може да се срещне и с други изображения или да изобразява текст/команда . 

  
В много от образователните игрите правилното изпълнение на тукущата задача се илюстрира с усмихна-

тите и ликуващи изображения и анимации на героите, а грешните отговори или действия – с намръщените и 
недоволните им физиономии . Това е начин да се подскаже на децата, че трябва да намерят верния отговор на 
задачата или да повтарят играта дотогава, докато не намерят вярното решение:

                                                                                       или
   

Друг прийом в игрите, онагледяващ правилното, точното и/или бързото изпълнение на дадена образова-
телна игра, е „брояч”, отчитащ верните отговори, който също може да е в различни варианти:

  

Много от игрите в първата половина на темите имат и озвучаване, отчитащо правилните или грешните 
решения на децата с глас „БРАВО” и „НЕ” . В игрите от втората половина озвучаването е заменено с изписване на 
определени места на надписите „БРАВО” и „ГРЕШКА”

Друг важен елемент в някои игри са използваните два вида графични инструменти – палитра за оцветява-
не с четка и молив за изчертаване с гума за изчистване:

 

В голяма част от образователните игри са включени песни от друг образователен софтуер на издателство 
„Булвест 2000” . В някои от игрите песните са „награда” за децата, защото зазвучават в края им и илюстрират пра-
вилното и пълно изпълнение на елементите и задачите в тези игри . В други игри песните зазвучават след стар-
тирането им от аудиоплеъри и целта в този случай е децата да усвоят и впоследствие да упражнят действията 
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„пускане”, „спиране”, „регулиране на звука” и „превъртане” на музикалните файлове чрез софтуерните плеъри . 
По същата причина в различни игри са включени и пет видеофайла, чрез разглеждане на които учениците уп-
ражняват горепосочените действия при работа със софтуерни видеоплеъри .

 

Предложените в образователния софтуер игри са много разнообразни, въвеждат в усвояване на различни 
умения и прилагат различни способи за контрол и проверка на изпълнението им . Но въпреки разнообразието 
им, което не позволява да бъдат подробно описани всички интересни елементи и варианти в тях, игрите са дос-
татъчно интерактивни, достъпни и интересни за първокласниците . За да се справят малките ученици успешно 
с тях, много важни са и подкрепата, напътствията и насоките на техните преподаватели или родители .
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ОПИСАНИЕ НА ИГРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДИСКА

В този раздел са посочени темите, които са разработени в помагалото по информационни технологии за 1 . 
клас, междупредметните връзки в тях и игрите, които включват . Дадени са подробни описания за хода на всяка 
играта, етапите на работа на играта, нива и резултати .

Забележка:
В първи клас задължение на учителя е да включва предварително компютрите в компютърния кабинет. 

В първите няколко урока той включва и игрите. При въвеждане на текст от клавиатурата учителят трябва 
да превключва клавиатурите за писане на кирилица по БДС – всички текстове се въвеждат с български букви. 
Постепенно децата се приучват да изпълняват това действие сами.

1. Тема: Първолак съм и компютърните правила научавам в игра
 (Български език и литература, Математика, Роден край,
 Изобразително изкуство)

Игра „Училищен двор”
Целта на играта е да даде възможност на децата да се докоснат до чудния свят на компютрите . В тази първа 

игра се разчита на интуитивното използване на мишката . 
Играта представлява илюстрацията от книжното тяло, изобразяваща първия учебен ден, в която са скрити 

анимирани елементи . Щракайки върху тях, децата трябва да ги открият и раздвижат . Анимираните елементи се 
откриват чрез движение с мишката . Когато мишката се движи по картинката, там, където има анимиран ефект, 
курсорът се превръща в „ръчичка” . Анимирани са следните елементи: щракане върху Панделка – започва да 
подскача; щракане върху Ягодка – тя порозовява и после пак почервенява; щракане върху Флаш – той се показ-
ва и отново се скрива зад училищната колона; щракане върху човека, който държи звънеца – започва да го бие .

Игра „Плетеница”
При стартирането на играта се появява плетеница от черни линии . Отделните сектори са номерирани с 

числа от 1 до 5 . От едната страна на екрана има легенда – цифра и съответстващ цвят . Показалецът на мишката 
се превръща в четка . Децата щракат с четката върху съответния цвят, вземат го и оцветяват секторите със съ-
ответния номер . Получават цветно изображение на Флаш .

Игра „Компютърен кабинет”
На екрана са изобразени 6 картинки на дейности в компютърния кабинет . При щракане върху всяка една 

от тях фигурата в картинката се променя . Ако дейността, изобразена на картинката, е правилна, мониторът е 
усмихнат – например Панделка работи заедно с учител, а на друга картинка си чисти ръцете, преди да започ-
не да работи с компютърната мишка и клавиатурата . На картинката, където Зайо яде морков, мониторът се 
намръщва, а в тази, в която Ягодка дърпа захранващите кабели – направо е „ужасен” . Тук е мястото да се внуши 
на децата, че задният панел на компютъра не се пипа . Картинката със слънчевия прозорец отразява необхо-
димостта от грижа за дълготрайното използване на техниката в кабинета: мониторът не трябва да е обърнат 
директно към пряка слънчева светлина – затова той е примижал . Картинката с Флаш и марсианците илюстрира 
правилата за безопасност в интернет – не знаем кой стои от другата страна в мрежата, там могат да са и хора с 
престъпни намерения . Затова на картинката се изобразяват „галактически бандити” .
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2. Тема: Когато порасна голям, за компютъра трябва много да знам
 (Български език и литература, Математика, Роден край,
 Изобразително изкуство)

Игра „Повече, по-малко”
На екрана се появяват две групи с различен брой предмети, познати на детето . Между тях стоят знаците >, 

= и < . В долния десен ъгъл се появява Панделка и се чува глас: „Натисни бутона, който показва кои са повече” . 
Детето трябва да избере и щракне върху бутон, отговарящ на съотношението на фигурите . Ако отговорът е ве-
рен, се чува „Браво”, стрелката за преминаване към следващо ниво става активна и детето може да я натисне, за 
да премине към следващ екран на същата игра . Ако детето не е натиснало правилния бутон, се чува „Не-е-е-е” 
и преминаване към следващ екран от играта не е възможно . 

Игра „Компютърни устройства”
В горния ляв ъгъл се появява Зайо и се чува глас: „Покажи ми тази компютърна част, която е оградена в 

кръг” . Ако детето щракне върху фигурата, оградена в кръг, се чува „Браво” и екранът се сменя със следващата 
поредица от устройства . Ако детето избере грешна част, се чува „Не-е-е-е” и преминаване към следващ екран 
от играта не е възможно . Детето трябва да направи нов опит . Играта е с 3 екрана . 

Игра „Изречение”
На всеки екран се появява по един от героите от игрите . Над него в балонче е изписано изречение . Изре-

ченията се чуват и при отваряне на всеки нов екран към играта . Целта е детето да определи само (слухово и 
визуално) броя на думите в изречението, а не да се опитва да го прочете . До изречението са дадени няколко 
цифри . Детето трябва да щракне върху цифрата, отговаряща на правилния брой . При верен отговор екранът се 
сменя . При неверен не може да се премине към следващ екран .

3. Тема: С компютърната мишка се запознавам, фигури ще преброявам
 (Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство)

Игра „Свързване”
На екрана е показан контур на мишка, изобразен с точки . Една от точките е оцветена в червен цвят . Това е 

началната точка . Детето трябва да щракне първо върху нея . След първото щракане друга точка се оцветява в 
червен цвят . Детето щрака върху нея и между двете точки се изчертава отсечка . Пак се щрака върху следваща 
червена точка и т .н . Следвайки червената точка, детето трябва да получи контура на мишката . Децата трябва 
да упражняват действие щракане с ляв бутон . Когато целият контур е завършен, се включва звуков файл и се 
слуша „Приказка на Мишка” . 

Игра „Буква А”
На екрана се появяват една след друга картинки на мишка, монитор, клавиатура . Под всяка картинка е 

изписано наименованието на предмета . Под наименованието има празна кутийка . Детето трябва да преброи 
колко пъти е изписана буква „а” в съответната дума, да щракне в квадратчето под предмета и да натисне клави-
ша със съответното число от клавиатурата . Числото се изписва в кутийката и се натиска Enter . Ако е натиснат 
правилният клавиш, се преминава към следващия екран . Ако отговорът е неправилен, не може да се премине 
към следващия екран . Въведеният грешен отговор се изтрива с Backspace и отново се въвежда правилен отго-
вор . Екранът може да се смени и със зелената стрелка „надясно” .

Игра „Фигури” 
На екрана се появяват различни фигури, които са изградени от триъгълници, правоъгълници и кръгове . До 

всяка фигура има един под друг кръг, триъгълник, правоъгълник, а срещу тях – празно квадратче, в което тряб-
ва да се напише броят на фигурите . Детето щрака в квадратчетата, в които трябва да пише, и въвежда числото, 
съответстващо на броя на триъгълниците, кръговете и правоъгълниците от клавиатурата . Ако отговорът не е 
верен, той се изписва, но не може да се премине към следващата фигура . Детето трябва да направи нов опит . Ако 
всички отговори са верни, след натискане на зелената стрелка „надясно” се появява следващата фигура . 



17

4. Тема: Компютърните части зная, компютърни игри играя
 (Български език и литература, Математика, Роден край,
 Изобразително изкуство)

Игра „Пъзел”
Картинката е разделена на 3x3 части . Детето вижда цялата картинка в блед вариант върху работното поле . Чрез 

влачене с мишката на отделните елементи от нея върху работното поле детето трябва да ги подреди правилно .
 

Игра „Групиране”
Целта на играта е съзнателно упражняване на действието „влачене с мишка”, като едновременно с това 

децата се учат да намират съответствия . Играта се състои от 3 нива .
Ниво 1: На екрана се появяват различни предмети . Три от предметите (молив, учебник и компютър) са в 

оранжев фон . Те представляват примерния ред . Трите фигури са характерни за групите предмети, които ще се 
събират . В конкретния пример групите са: средства за писане и рисуване, учебници и тетрадки, части на ком-
пютъра . Долната част на екрана съдържа в случаен ред 9 предмета от горните групи . Чрез щракане и влачене 
върху предмет той се поставя в съответната група на предметите от горния ред . Когато влаченето е успешно, 
предметите остават в примерния ред, като смаляват размера си . Активира се стрелката за преминаване към 
следващото ниво . Ако влаченето не е успешно, не може да се премине към следващото ниво . Предметите оста-
ват на някакво място на екрана, но размерът им остава същият . 

Ниво 2: В примерния ред са изписани цифрите 2, 3, 4 . В долната част на екрана са нарисувани съответно 2, 
3 и 4 предмета, които детето трябва да влачи до съответните цифри .

Ниво 3: В примерния ред са показани декоративни букви А, О, Ъ . В долната част на екрана има картинки 
на предмети, съдържащи тези букви . Задачата е детето да довлачи с мишката думите, съдържащи буквите А, О, 
Ъ, до съответното място, означено с декоративната буква . 

Игра „Колко са?”
На екрана от лявата страна има групи от предмети, разположени една под друга: 3 топки, под тях – 4 мо-

лива, под тях – 2 тонколонки, най-отдолу – 1 принтер . От дясната страна са изписани едно под друго числата: 1, 
2, 3 . 4 . Детето трябва да щракне върху групата предмети и след това да щракне върху числото, което отговаря 
на броя им . Ако свързването е правилно, се чува „Браво” и може да се премине към свързването на следващата 
група предмети и съответстващото им число . Ако отговорът не е правилен, се чува глас „Не-е-е-е” и трябва да 
се направи нов опит, докато се стигне до верния резултат . Когато всички групи предмети са свързани със съ-
ответното им число и свързването е правилно, се появява стрелка в долната дясна част на екрана, с която се 
преминава към следващото ниво .

5. Тема: С двойно щракване е лесно – стартирането става интересно 
 (Български език и литература, Математика, Роден край)

Игра „Монитор”
В основния екран на софтуера е изобразена картинка с монитор със слушалки на „ушите” . Двойно бързо 

щракване трябва да стартира звуков файл, съдържащ стихотворението „Монитор” . 

Игра „Класна стая”
На екрана се появяват картинки на предмети, които децата използват в ежедневието си в училище: те-

традки, учебници, моливи, химикалки и т .н . Играта има два реда: на първия ред предметите са групирани по 
няколко в група, например 3 тетрадки, знак +, 2 тетрадки . Под този ред, на втория същата задача е изписана с 
цифри 3+2= и има празна кутийка, в която детето трябва да щракне и да въведе резултата, като използва ци-
фрите от клавиатурата . За да се премине към другата задача, се натиска зелената стрелка „надясно” в долния 
десен ъгъл . Ако резултатът не е верен, се чува „Не-е-е-е”, а при верен – „Браво” . Грешният резултат се изтрива с 
клавиша Вackspace и се записва новият отговор . Не може да се премине към следващата задача, докато не се 
даде верен отговор . 
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Игра „Буква У” 
На екрана се появява картинка на предмет, чието наименование съдържа буква У . Картинките са очертани 

само с черен контур . Под картинката има кутийки с модел на думата . Детето трябва да щракне два пъти бързо 
в кутийките, където смята, че се пише У . Когато буквата е отбелязана правилно, думата се изписва и се появява 
Панделка, която държи в ръката си палитра с цветове . Курсорът на мишката се превръща в четка, с която се взе-
ма цвят от палитрата . Детето щрака върху съответния цвят от палитрата и оцветява фигурата . Възможни думи с 
У са : бухал, обувка, усмивка, чувал, чушка, буркан, кука, кубчета, пудел, пудра, лула, бунгало, гугутка . След като 
се оцвети фигурата, със зелената стрелка „надясно” в долния десен ъгъл се преминава към следващия екран на 
играта, а оцветената фигура се смалява и се разполага в долната част на екрана . 

6. Тема: Иконата маркирам, но с кой ли бутон играта да стартирам?
 (Български език и литература, Роден край, Изобразително изкуство)

Игра „Часът започва”
Основният екран на играта изобразява училищния двор . В дясната част са разположени Панделка, Ягод-

ка, Флаш и Зайо . В лявата част на екрана се вижда входът на училището . В момента на явяването на героите 
на екрана се появява електронен часовник . В началото часовникът показва 30 секунди, които непрекъснато 
намаляват . Детето трябва за 30 секунди да хване Панделка с левия бутон на мишката, да я провлачи до входа 
на училището, където тя изчезва . След това да хване Зайо и да го провлачи, после – Ягодка и Флаш . Ако успее 
да извлачи всичките герои за 30 секунди, се чува „Браво” . Ако някой от героите остане пред сградата и показа-
нията на часовника стигнат 0 секунди, играта се смята за неуспешна . Целта е децата да упражняват съзнателно 
действия с мишката „показване”и „влачене”, както и да си създадат усещане за време . Победител е това дете, 
което за най-кратко време провлачи всички герои до входа на училището . Играта може да се повтори, за да се 
подобри времето за изпълнението ù .

Игра „Букви Е и И”
Цел на играта е децата да усвоят и упражнят съзнателно действието двойно бързо щракване с мишка, като 

едновременно с това търсят думи с букви Е и И . Тази игра може да се разглежда като следващо ниво на играта 
с буква У . На екрана се появява картинка на предмет, чието наименование съдържа буква Е или И . Картинките 
са очертани само с черен контур . Под картинката има кутийки с модел на думата . Детето трябва да щракне два 
пъти бързо в кутийките, където смята, че се пише Е или И . Когато буквата е отбелязана на правилното място, 
кутийката става червена и думата се изписва . Ако в думата се съдържа повече от една буква Е или И, почервеня-
ват кутийките, които ги съдържат и на останалите места, стига да е посочено поне едно вярно място на буквата . 
В случай, когато дадена дума съдържа и буква Е, и буква И, трябва да се посочи поне едно възможно място на 
едната, а след това да се щракне два пъти и върху другата буква от изписаната дума . След правилно изпълнение 
на задачата се появява палитра, с която може да се оцвети картинката . Само при правилен отговор се минава 
към следващата картинка . Ако отговорът е неправилен и детето не може да отбележи мястото на буквата, то 
трябва да направи нов опит . Със звънеца се излиза в главното меню . Думи с И: игла, игрище, индианец, мишка, 
крило, риба . Думи с Е: печка, бебе, заек, петел, пеперуда, телефон, телевизор, фенер .

Игра „Часовник”
Цел на играта е децата да се научат да познават означенията на часовника, независимо какъв е той като 

дизайн и устройство . Картината на играта е статична . На нея се виждат няколко различни часовника . След стар-
тирането ù се чува задачата: „Щракни върху часовника, който показва 8 часа .” След като детето щракне върху 
верния часовник, се чува гласът на Ягодка „Браво” . Ако не е уцелен правилният часовник, се чува глас „Не-е-е-е” 
 . Ако детето е дало правилен отговор, се минава към следващата задача: „Щракни върху часовника, който по-
казва 12 часа”, след това и към другите задачи – 17 часа, 21 часа . Тези часове са избрани, защото те маркират в 
общи линии дневния режим на първокласника . Със звънеца се излиза в главното меню . 
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7. Тема: На кого са тези звуци – компютърът ще ме научи
 (Български език и литература, Роден край)

Игра „Животни“
На екрана се появяват изображения на лъв, петел, агне, куче (пудел), котка . Когато се щракне върху тях, се 

чува характерен звук за всяко едно животно . Целта на играта е да се затвърди действие щракане и да се осмис-
ли чуването на звук от колонките или слушалките . 

Игра „Клавиатура“
Със стартиране на играта се чува гатанката за клавиатурата . Текстовото поле първоначално е празно . Ако 

се щракне два пъти в него, вътре се изписва отговорът на гатанката:

С мене букви въведи –
името си напиши.
Не съм аз някаква апаратура,
а компютърна ...

Игра „Гласни звукове”
На екрана се появяват последователно картинки на игла, игрище, индианец, мишка, крило, риба, печка, 

бебе, заек, петел, пеперуда, телефон, телевизор, фенер, бухал, обувка, усмивка, чувал, чушка, буркан, кука, куб-
чета, пудел, бунгало, гугутка . Картинките стоят в едната страна на екрана статично . За всяка картинка има мо-
дел на името ù, който се движи по екрана отдолу нагоре . Детето трябва да натисне от клавиатурата гласната 
буква, която се съдържа в думата, преди моделът на думата да изчезне от горния край на екрана . В някои думи 
има повече от една гласна . Ако детето успее да напише всички букви, се появява следващата картинка и му се 
присъжда точка . Ако не успее, пак се появява следваща картинка, но не му се присъжда точка . Общо се изреж-
дат 12 картинки и играта завършва с надпис „КРАЙ” .

8. Тема: Компютърната клавиатура опознавам, игри с цифри научавам
 (Български език и литература, Математика, Роден край,
 Физическо възпитание и спорт)

Игра „Криеница“
Целта на играта е децата да упражняват клавишите стрелки от навигационния блок . Екранът на играта 

представлява лабиринт, в който Зайо е в горната част на лабиринта, Ягодка – в долната, Панделка – в лявата 
част, а Флаш – в дясната . Начална точка на играта е центърът на лабиринта . Децата използват клавишите стрел-
ки от навигационния блок, за да се движат напред, наляво и надясно и да се връщат назад . При първо зареж-
дане на екрана се включва хронометър, който засича времето, за което ще се стигне до съответния герой . За 
достигане до следващия герой се нулира хронометърът и се стартира отново играта с бутона за рестарт – кръг-
лата стрелка в горния ляв ъгъл . Смята се, че играта е приключила, когато са открити и четиримата герои . При 
достигане на всеки герой се чува „Браво” .

Игра „Математически пъзел”
На екрана се появява таблица от 4 реда и 4 колони . Във всяка клетка е написана задача . Детето трябва да 

щракне в кутийката под клетката, да въведе от клавиатурата решението и да натисне клавиш Enter . Съответната 
клетка се „разтваря” – изчезва от екрана, а на нейно място се появява частта от картината, която се крие под 
пъзела . Картината, която се крие под пъзела, е познатата от предишния пъзел – картина на компютърна кон-
фигурация . Ако детето не е натиснало вярното число, клетката не се отваря и то трябва да направи нов опит, 
като предварително изтрие грешното число посредством Backspace . Натискане на Enter при грешен отговор се 
озвучава с „Не-е-е-е”, а при верен с „Браво” .
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Игра „Футбол”
В средата на екрана отляво надясно се движат няколко футболни топки, които съдържат сричките: ма, 

мо, ми, му, ме, мъ, на, но, ну, ни, не . В дясната част е нарисувана футболна врата, към която се движат топките . 
Целта е детето да въведе сричката от клавиатурата, преди съответната топка да достигне футболната врата . 
Сричката се въвежда в полето под вратата, като предварително там се щракне с мишката . Ако сричката е въ-
ведена, детето е опазило вратата си и му се присъжда точка за всяка вярна сричка . Въвеждането на сричката 
завършва с натискане на клавиш Enter. След правилно въвеждане топката със сричката изчезва . Ако сричката 
не е въведена, докато топката достигне вратата, и тя влезе в нея, на играча се присъжда гол . Ако сричката е 
грешно въведена, тя не се отразява в резултата, естествено докато топката с нея не попадне във вратата . Играта 
приключва с надпис „КРАЙ” .

Игра „Баскетбол”
На екрана има 3 баскетболни коша . На първия пише например 3, на втория – 8, на третия – 1 . Отдолу нагоре 

се движат бавно топки, като във всяка е записана задача . Детето трябва да пресметне резултата на задачата, 
записана в топката, и да издърпа топката до съответния кош (упражнява действието „влачене” с мишката) . Ако 
топката е издърпана в правилния кош, брои се точка за играча . Ако е издърпана в грешен кош, се брои точка за 
компютъра . Резултатът се показва на табло над кошовете . Играта приключва с надпис „КРАЙ” .

9. Тема: Основния бутон на мишката избирам, скрити букви в думите намирам
 (Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство)

Игра „Листопад”
Играта стартира с надпис „Открий и подчертай буквата Л“ . Картината изобразява основната сюжетна карти-

на от книжното тяло . На близкия бряг са Ягодка, Панделка, Флаш и Мишка . При посочване на обект, чието наи-
менование съдържа буквата Л, до него се изписва думата – съответно елха, лодка, листа, поляна, слънце, облак, 
Панделка, Флаш . Децата трябва да посочат с основен бутон на мишката буквата Л в откритите думи . Когато се 
посочи вярната буква, тя се подчертава автоматично . Накрая, ако са открити всички думи, играта приключва с 
„Браво” . 

Игра „Зайо рибар”
Играта стартира с надпис „Улови правилната рибка“ . Картина представлява река, в която плуват „номери-

рани“ рибки . Зайо е до реката с въдица и „лови“ рибки . До Зайо стои празна кошница, върху която има израз за 
пресмятане (7+2) . С посочване и щракане с основен бутон на мишката върху рибката 9, тя се появява в кошни-
цата . Аналогично се зарежда друг израз от вида 9 – 3 и трябва да се избере друга от номерираните рибки . При 
всеки избор, независимо дали е правилен, или не, се зарежда нов израз за пресмятане . При вярно решен израз 
се чува „Браво”, а при грешен „Не-е-е-е” . Рибките в кошницата са толкова, колкото са верните отговори . След 
изреждане и решаване на всички заложени в играта задачи с надпис „КРАЙ” се приключва играта .

10. Тема: Задачи решавам и с клавишите стрелки лабиринта преминавам
  (Математика, Роден край)

Игра „На пазар”
Картината на екрана изобразява основната сюжетна картина от книжното тяло . Децата могат да посочват 

плод или зеленчук, върху който е изписана цифра . С влачене избраният обект се поставя върху теглилката . С 
натискане на зелената стрелка „надясно” се преминава към нова задача . При вярно решение на задачата се 
чува „Браво”, ако не е направено вярно равенството, се чува „Не-е-е-е” . Независимо от правилността на реше-
нието, на екрана се зарежда новата задача . След изреждане и решаване на всички заложени в играта задачи с 
надпис „КРАЙ” се приключва играта .



21

Игра „Лабиринт”
Картината на екрана изобразява лабиринт . При избиране на стрелката до Панделка тя може да се движи 

по екрана (лабиринта) чрез клавишите стрелки . Може да бъде избран произволен път от играещия . Целта е 
Панделка да мине по пътя, чийто сбор от цифри е точно 10 . При правилен изход и сума 10 се чува „Браво” и се 
появява кошница с ябълки . Ако пътят е грешен или сумата е различна от 10, или не може да се стигне до изход, 
се чува „Не-е-е-е” . Има възможност играта да се повтори с изпробване на друг път, като се рестартира в начален 
екран с бутона завита стрелка (в горния ляв ъгъл на екрана), изпълняващ функцията „изчисти“ .

11. Тема: С компютърната палитра оцветявам, клавишите със знаци разпознавам
  (Математика, Роден край, Изобразително изкуство)

Игра „Елха”
На екрана се виждат неоцветени топки – играчки за украса на коледна елха . Когато се избере топка с едно-

кратно щракване с основния бутон на мишката, се появява палитра с цветове, от които може да се избере цвят 
за украсяването ù . След оцветяване на съответната топка се щраква върху зеленото символче под нея () . Вся-
ка оцветена топка се подрежда върху елхата с влачене . (Подреждането може да стане след нейното оцветяване 
или след оцветяване на всички топки .) Когато се оцветят всички, зазвучава коледна мелодия . За предпочитане 
е оцветените топки да се подредят върху елхата, докато звучи коледната песен .

Игра „По-голямо или равно – всичко тук е много странно”
На екрана се вижда Панделка, която държи балони в двете си ръце . Примерно в дясната ръка държи 5 

балона, а в лявата – 4 . Между балоните има поле за поставяне на знака <, > или = . Знаците < и > се изписват 
от клавиатурата, като клавиатурата е на латиница и се използва горен регистър (натиснат бутон Shift) . Щом се 
въведе правилният знак, с бутона „стрелка надясно” се зарежда друга комбинация от балони, а на пода остава 
едно балонче от правилно решения израз . Ако не е сложен правилен знак, се зарежда друга комбинация, но 
не се получава балонче . След изреждане и решаване на всички заложени в играта задачи с надпис „КРАЙ” се 
приключва играта .

12. Тема: Мога на екрана буквите да подредя и загадката да разреша
  (Български език и литература, Математика)

Игра „Зоопарк”
Екранът изобразява основната сюжетна картина от книжното тяло – зоопарк . При посочване на предмет, 

животно или растение, в чието наименование се съдържа Й, се показва думата, от която липсват някои букви . 
Буквите са в долния край на екрана и могат да се влачат към празните места в думите чрез посочване и задър-
жане с ляв бутон . Щом се постави на правилното място буква, в ръцете на маймунката се появява банан . При 
намиране на всичките думи (пейка, лейка, лайка, маймунка, пуйка) се чува възклицание „Браво” .

Игра „Судоку”
Зарежда се картинката на судокуто с фигурите под него: кръгче, цвете, триъгълник и квадрат . Децата тряб-

ва с влачене да изберат всяка една от фигурите и да я поставят на правилното място в играта . Неправилно 
поставените фигури се връщат . При пълно решение на задачата се излиза от нея .

13. Тема: Въвеждам символи, групирам – за професиите всичко разбирам
  (Роден край, Изобразително изкуство)

Игра „Какъв да стана – 1” 
При стартиране на играта се зареждат двете картини, изобразяващи професиите на лекаря и на готвача . 

Под картините са зареждат и малките картинки от предмети, присъщи на дадената професия . Децата трябва 
да изберат цифра 1 или 2 в зависимост от това, към коя професия се отнасят дадените предмети . В края на иг-
рата с бутона „Провери” се прави проверка . Ако е изписана неправилна цифра, съответното поле се оцветява 
в червено .
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Игра „Какъв да стана – 2”
При стартиране на играта се зареждат двете картини, изобразяващи професиите на строителя и на компю-

търния техник . Под картините са зареждат и малките картинки от предмети, присъщи на дадената професия . 
Децата трябва да изберат цифра 3 или 4 в зависимост от това, към коя професия се отнася даденият предмет . В 
края на играта с бутона „Провери” се прави проверка . Ако е изписана неправилна цифра, съответното поле се 
оцветява при проверка в червено .

14. Тема: Как да пресека сега – с компютъра лесно ще реша
  (Български език и литература, Роден край, Изобразително изкуство)

Игра „Веселото влакче”
Със стартирането на играта на екрана се появява „Веселото влакче”, в чиито вагончета са седнали живот-

ни . От клавиатурата се избира буквата, която съответства на първата буква от наименованието на животното, 
изписано под влакчето . Когато се напишат всичките букви, светва зелен светофар и влакчето преминава през 
кръстовището . Изчаква се светофарът да светне зелено за пешеходците и нашите герои могат да преминат 
(чрез влачене) на отсрещния тротоар, за да достигнат дома на Панделка . Играта завършва с надпис „КРАЙ” .

Игра „Кръстословица”
На екрана се появява кръстословица съответно с картинките на: бебе, бор, риба и балон . Текстовият мар-

кер е в първия ред, за да се напише първата дума . Щом се напише думата, картинката изчезва . Всяка вярно 
изписана дума се съпровожда с „Браво” . Грешни букви не могат да се вписват . При правилно решение кръсто-
словицата изчезва и на нейно място се появява кръстовище с пешеходна пътека и надпис „ЗЕБРА” до нея . Играта 
завършва с надпис „КРАЙ” .

15. Тема: Умения различни усвоявам – да чертая с мишката успявам
  (Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство,
  Физическо възпитание и спорт)

Игра „На игрището”
На екрана се появяват точки, като на две от тях има цифрите 1 и 2 . С основен клик на мишката трябва да се 

влачи от точката с цифрата 1 към цифрата 2 . Щом се свържат двете точки, се появява отсечка . Появява се и нова 
цифра 3, към която трябва да се влачи, за да се получи линия . Така се изчертават всички линии по показаните 
точки . Когато фигурата е изчертана напълно, се появява баскетболно игрище . Към баскетболния кош отгоре 
се движат 5 топки с числа, едно от които отговаря на резултата от израза на екрана . Детето трябва да щракне 
еднократно върху него с основния бутон на мишката . Ако не бъде избран верният отговор до влизане на топ-
ката в коша, се присъжда точка за компютъра . Вярно избран отгвор – точка за играча . След 10-я израз играта 
завършва със съответния резултат на таблото .

Игра „Решетка”
Зареждат се решетката с букви и думите вдясно . Целта е върху решетката да се открият думите от списъка 

вдясно . С натиснат ляв бутон и влачене намерената дума се „маркира” от първата към последната ù буква върху 
решетката, при което между тях се изчертава свързваща червена линия . Щом се намери някоя вярна дума, тя 
потъмнява . Краят на играта се известява с „Браво” .

16. Тема: Цифрите въвеждам, с влачене картинките нареждам
  (Български език и литература, Роден край)

Игра „Сезони – 1”
При отваряне на екрана в горната му част се зареждат картинките за сезоните зима и пролет в умален раз-

мер . Виждат се шест различни и разбъркани части от една от картинките . Чрез влачене и пускане се подреждат 
частите ù в основното дясно поле, където картинката се вижда в блед вариант . Правилно поставен елемент не 
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може да се мести, а неправилно поставените могат да се доподредят . При правилно подреждане на картината 
тя се озвучава с характерен за сезона звук . Зареждането на втората картинка става след щракване върху нея . 

Игра „Сезони – 2”
При отваряне на екрана в горната му част се зареждат картинките за сезоните лято и есен в умален раз-

мер . Виждат се шест различни и разбъркани части от една от картинките . Чрез влачене и пускане се подреждат 
частите ù в основното дясно поле, където картинката се вижда в блед вариант . Правилно поставен елемент не 
може да се мести, а неправилно поставените могат да се доподредят . При правилно подреждане на картината 
тя се озвучава с характерен за сезона звук . Зареждането на втората картинка става след щракване върху нея . 

17. Тема: Щракам и хвърчило избирам, балона с буква маркирам
  (Български език и литература, Математика, Роден край)

Игра „Хвърчила”
Героите са на скала близо до воден басейн . Флаш и Панделка държат хвърчила и се опитват да ги пуснат . 

Излиза подсещащо съобщение „Избери хвърчилото на Панделка!” . След щракване върху хвърчилото на Пан-
делка то се запълва със син цвят и върху него се изписва буквата Ж . Появява се Мишка с три хвърчила, в които 
последователно се изписват непълно думите _ ена; _ аба; _ ерав . При щракване върху съответния елемент от 
картината (жената, жабата и жерава) липсващата буква Ж в думите от хвърчилата се попълва . Следва подсе-
щащото съобщение „Избери хвърчилото на Флаш!” . След еднократно щракване с основния бутон на мишката 
върху хвърчилото на Флаш то се запълва с оранжев цвят и върху него се изписва буквата С . Отново се появя-
ва Мишка с три хвърчила, в които последователно се изписват непълно думите: _ лънце; _ кала; пя _ ък . При 
щракване върху съответния елемент от картината (слънцето, скалата и пясъка) липсващата буква С в думите от 
хвърчилата се попълва . Ягодка и Зайо скачат около тях . Играта продължава с нов екран, на който Ягодка държи 
хвърчило с израза 9+2 =, а Мишка държи три хвърчила, върху които е изписано по едно число . За да продължи 
играта, трябва да се щракне върху верния отговор (11) . Появява се Зайо с хвърчило, в което е изписан изразът 
9+3=, като верният отговор е върху едно от хвърчилата на Мишка (12) . Постепенно се изреждат по четири за-
дачи върху хвърчилата на Зайо и Ягодка или общо 8 задачи от типа събиране с преминаване и изваждане без 
преминаване на 9 . С избора на всички верни отговори играта приключва, което се сигнализира с появата на 
зелената стрелка „надясно” за изход от играта .

Игра „Цветни балони”
Панделка държи две балончета – едното е синьо и на него пише Г, а другото е оранжево и на него е изписа-

на буквата Ш . Децата трябва да щракнат върху едно от балончетата на Панделка по свой избор . Ако са избрали 
балона с буквата Г , под картината се появяват Мишка, балон със син цвят и с буква Г, и три жълти балона, върху 
които последователно се изписват думите с пропуснати букви: _ълъб, _ъбка, _арван . Гледайки картинката на 
екрана, децата трябва да открият трите обекта на нея – гълъб, гъбка и гарван, и да ги маркират . При маркиране 
на правилния елемент от картината съответният балон се оцветява в синьо и думата се попълва . Аналогич-
но: ако децата щракнат върху балончето на Панделка с буквата Ш, под картината се появяват Мишка, балон с 
оранжев цвят и с буква Ш, и три жълти балона, върху които последователно се изписват думите с пропуснати 
букви: _ал, _апка, _ах . Гледайки картинката на екрана, децата трябва да открият трите обекта, които започват 
с Ш – шал, шапка, шах, и трябва да щракнат върху тях . При маркиране на правилния елемент от картината съ-
ответният балон се оцветява в оранжево и думата се попълва . При избор на бутона „Напред” се появява Зайо 
със син балон, на който пише 9+4= . Отстрани има три, пуснати във въздуха, балончета, на които има три числа . 
Децата трябва да маркират балона с верния отговор . Картината се сменя и се появява Флаш, държащ оранжев 
балон с израза 9+5=, изписан в него . Отново децата трябва да щракнат върху едно от летящите встрани балон-
чета с верния отговор . Така се завъртат общо 6 задачи . С избора на всички верни отговори играта приключва, 
което се сигнализира с появата на зелената стрелка „надясно” за изход от играта .
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18. Тема: Смятам, местя, оцветявам и гората опознавам
  (Български език и литература, Математика, Роден край,
  Изобразително изкуство)

Игра „За гъби”
Играта започва с „натискане” (щракване) на бутона СТАРТ . На кошницата в началото се появява един ма-

тематически израз . Децата трябва да намерят верния отговор на капачето на някоя от гъбките и да кликнат 
върху него . На всички капачета има числа, но само едно е вярното . Когато кликнат върху верния отговор, из-
разът се сменя с друг, променят се и местата на числата и детето търси другото вярно число – така, докато се 
изредят няколко израза от вида „прибавяне към 9” . Когато се извъртят и се решат правилно всички изрази, се 
появява надпис „БРАВО” на кошницата . С натискане на бутона „зелена стрелка надясно” над сюжетната картина 
се появява цветова палитра, а показалецът на мишката е във вид на четка за оцветяване . С насочване на пока-
залеца (четката) към даден цвят и щракване на мишката децата могат да изберат цвят от палитрата и да оцветят 
частите на черно-белите гъбки от картината . След приключване на оцветяването (при желание може да не се 
изпълни оцветяване докрая) сюжетната картина се сменя с другата задача чрез натискане на бутона „стрелка 
надясно” . Зарежда се игра за изписване на буквата К . Децата трябва да свържат последователно буквите А, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж, З, И, Й, К . Свързвайки или кликвайки на точките, в които са буквите, се изписва постепенно буквата К . 
При затваряне на начупената линия от контури на буквата вътрешността ù може да се оцвети . Цветът на конту-
ра и пълнежът на буквата могат да са с който и да е от цветовете на предложената на екрана цветова палитра .

Игра „Горски плодове”
На екрана се вижда нарисувана самостоятелна картинка на шишарка . Под нея е наименованието ù, като 

буквата Ш в средата е пропусната . Встрани е Мишка, държаща табелки с буквите: К; Ж; Л; Ш; П; Р; Д . Децата си 
избират с еднократно щракване буква от картоните на Мишка . Когато е посочена правилната буква, се чува 
звуково съобщение „БРАВО” . Ако е избрана неправилна буква – звуковото съобщение е „Не-е-е-е” . След правил-
но попълване на думата последователно се изреждат плодчетата: жълъд, шипка, лешник с пропуснати букви 
съответно: ж, к и л . С бутона „зелена стрелка надясно” се преминава към следващата задача: децата трябва да 
свържат последователно буквите от думата КЪПИНА . Буквите от думата са поставени в центровете на кръгове . 
След свързване на правилните букви плодчето може да се оцвети с произволно избран цвят от децата . С избор 
на бутона „зелена стрелка надясно” се преминава към ново ниво: оцветяване от децата на дрешките на героите, 
берящи горските плодове . Зареждат се сюжетна картина, близка до тази от книжното тяло, и цветова палитра 
над нея . Показалецът на мишката е във вид на четка за рисуване . Героите от екранната картина са черно-бели . 
Децата избират произволен цвят от предоставената палитра чрез насочване на четката върху него и еднократ-
но щракване с основния бутон на мишката . С щракване върху определена част от облеклото на героите тя се 
оцветява с избрания цвят . С бутона „зелена стрелка наляво” може да се повтори предишната игра, а с бутона 
„стрелка надясно” или с бутона „звънче” се излиза от играта .

19. Тема: Курсора на мишката позиционирам, ако от клавиатурата набирам
  (Български език и литература, Математика, Роден край,
  Изобразително изкуство)

Игра „Зеленчукова градина”
Първата картина, която се зарежда на екрана, е като тази в книжното тяло, но някои от елементите ù са без-

цветни – чушките, конят и каруцата . В градината има тебела с надпис ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА . Децата оцветяват 
безцветните елементи с анимираната четка и цветовете от палитрата в горната част на екрана . Когато те преце-
нят, че са дооцветили картинката, с бутона „стрелка надясно” се преминава към следващата подигра . Подиграта 
започва с „натискане” на бутона СТАРТ върху табелата в градината . На каручката се появяват изрази от вида: 
8+2=_ _; 8+3=_ _; 8+4=_ _; 8+5=_ _ . . ., а върху разпръснатите щайги се виждат различни числа . Децата трябва 
да намерят верния отговор и да щракнат върху него еднократно с натискане на основния бутон на мишката . 
При намерен верен отговор върху табелата в градината постепенно се изписват буквите от словесния израз 
ЧЕРВЕНИ ЧУШКИ . Изразите са толкова, колкото са буквите в двете думички . Подиграта приключва след правил-
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ното решаване на всички задачи и съответно пълно изписване на словесния израз . При вярно решаване и на 
последната задача се преминава към следващата подигра . Децата трябва да допишат от клавиатурата с пра-
вилните букви и думички изречението „В зеленчуковата градина има червени чушки” . Пише се в две текстови 
полета с български букви – клавиатурата трябва да е превключена на кирилица по БДС . Могат да се въвеждат 
само малки букви . В полетата за писане трябва да се позиционира курсорът на мишката . При преминаване от 
едното в другото текстово поле се упражнява използване на клавиша табулатор от клавиатурата (Tab) . С това 
игрите към първата сюжетна картина на тема 19 приключват и се излиза към началния екран с бутона „стрелка 
надясно” или с бутона „звънче” .

Игра „На полето”
На екрана се зарежда картина, подобна на сюжетната картина от книжното тяло, но без кучето и без Зайо . 

Конят и каруцата първоначално са безцветни, а всички чували са натоварени на конския впряг . Под сюжетната 
картина е Мишка, държаща две картончета: с буквата Ж и буквеното съчетание ДЖ . В полето има табела с непъ-
лен надпис „В Добру . . .а . . .” . Децата трябва да го допълнят правилно с буквосъчетанието ДЖ чрез преместване на 
картончето от ръцете на Мишка . След правилно изпълнение на тази кратка задача конят се оцветява в черно, 
а надписът на табелата се променя до вида: В Добруджа зрее  . . .ито . Отново децата чрез преместване трябва 
да поставят на празното място картончето с буквата Ж, което държи Мишка . Каручката се оцветява в червено, 
появява се доволният и весел Зайо и на полето грейва слънце . Мишка се скрива . Играта продължава с натис-
кане на бутона „стрелка надясно” . Надписът на табелата се сменя . Сега върху нея са изписани изразите: 8+6=_ 
_; 8+7=_ _; 8+8=_ _; 8+9=_ _ . Децата трябва да напишат верния отговор, като въведат двуцифрените числа от 
клавиатурата . Могат да се пишат само верните отговори . В полетата за писане трябва да се позиционира кур-
сорът на мишката . Към новото поле може да се премине с табулатора от клавиатурата . Зад каручката се виждат 
Зайо и куче, което го гони . Децата попълват вярно отговорите и продължават напред след „натискане” на съ-
ответния бутон стрелка, за да видят какво се случва със Зайо и гонещото го куче . Следващата картина показва, 
че всички герои вече са се качили на каручката, а конят я е подкарал и е бутнал ведрото с вода пред него . Зад 
каручката е останало само кучето и от устата му излиза балонче с непопълнен надпис „_ _ аф” . Децата трябва да 
напишат от клавиатурата двете букви Д и Ж от буквосъчетанието ДЖ . Могат да се пишат малки и големи букви . 
С това приключва изпълнението на подзадачите към тази игра и децата излизат от нея с „натискане” на бутона 
„стрелка надясно” или с бутона „звънче” .

20. Тема: Всичко с мишката е лесно – уча и рисувам чудесно
  (Български език и литература, Математика, Роден край,
  Изобразително изкуство)

Игра „В клас”
На подготвената за диска сюжетна картина се вижда учебната дъска, а малко под нея – главичките на че-

тиримата герои . До сюжетната картина е Мишка, държаща ученическа програма . Първият час е „Роден край“ 
– името на учебния час е в друг цвят и премигва, за да се обърне внимание на децата за предстоящето зани-
мание . Над дъската има надпис РОДЕН КРАЙ . На дъската са портретът на Васил Левски, непълното стихче и 
датата . До Мишка на четири цветни тебешира са буквите Е, С, К и числото 19 . Децата попълват празните места 
със съответните букви и цифри от клавиатурата . Буквите са на кирилица и могат да се изписват както малки, 
така и големи букви . След правилното и пълно попълване децата натискат бутона „стрелка надясно”, за да пре-
минат към следващата част на играта, която пресъздава друг учебен час . На ученическата програма в ръцете 
на Мишка е оцветен 2-я час и на дъската вече има надпис БЪЛГАРСКИ ЕЗИК . Под него постепенно се изписват 
изреченията: „Будилникът изпя „?ър”, стресна мишлето и то каза „?ър” . „Детето – ?удо тренира ?удо .” На четирите 
цветни тебешира са буквите и буквените съчетания Ц, ДЗ, Ч и ДЖ . Децата трябва да изберат верния отговор и с 
влачене да го поставят в празното поле . След правилно попълване на пропуснатите букви и буквени съчетания 
се появява усмихнат и доволен Зайо . Децата натискат бутона „стрелка надясно”, за да преминат към следващата 
част на играта, която пресъздава друг учебен час . На ученическата програма в ръцете на Мишка е оцветен 3-я 
час и на дъската вече има надпис МАТЕМАТИКА . Играта започва с „натискане” на бутона СТАРТ . На дъската е 
изписан един от изразите: 7+3 =_ _ ; 7+4 =_ _ ; 7+5 =_ _ ; 7+6 =_ _ ; 7+6 =_ _ . В долната част на дъската на разно-
цветните тебешири са изписани числа, между които и верните отговори на задачите . Децата трябва да посочат 
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верния отговор и да щракнат еднократно с основния бутон на мишката върху тебешира със съответното число . 
Ако отговорът, който са дали, е верен – изразът се сменя с друг . Накрая на дъската се изписва „БРАВО” . С това 
приключва изпълнението на подзадачите към тази игра и децата могат да излязат от нея с „натискане” на буто-
на „стрелка надясно” или с бутона „звънче” .

Игра „Отново в клас”
На подготвената за диска сюжетна картина отново се вижда учебната дъска, а малко под нея – главичките 

на четиримата герои . До сюжетната картина е Мишка, държаща ученическа програма . Първият час е „БЪЛГАР-
СКИ ЕЗИК” – името на учебния час е в друг цвят, за да се обърне внимание на децата за предстоящото занима-
ние . Над дъската има надпис БЪЛГАРСКИ ЕЗИК . Играта започва с „натискане” на бутона стрелка . На дъската се 
появява една от шестте картинки, описани по-долу, с непълна дума под тях . Отстрани на дъската се виждат 
един син и един червен тебешир, върху които се изписва по една буква: на синия – възможната беззвучна 
съгласна за края на думата; на червения – възможната звучна съгласна за края на думата . Ето и картинките с 
думите под тях и буквите върху тебеширите: картинка на бобено зърно, непълна дума БО_, на тебеширите са 
буквите П (на синия) и Б (на червения); картинка на животински рог, непълна дума РО_, на тебеширите – К (на 
синия) и Г (на червения); картинка на фунийка сладолед, дума СЛАДОЛЕ_, на тебеширите – Т (на синия) и Д (на 
червения); картинка на мъж, дума МЪ_, на тебеширите – Ш (на синия) и Ж (на червения); картинка на студен 
вятър и/или снежинки, дума МРА_, на тебеширите – С (на синия) и З (на червения); картинка на покрив на къща, 
дума ПОКРИ_, на тебеширите – Ф (на синия) и В (на червения) . Децата посочват вярната буква, като щракват 
върху тебешир със съответната буква . Ако отговорът, който са дали, е верен – картинката, непълната дума и 
отговорите се сменят . Накрая на дъската се изписва „БРАВО” и децата натискат бутона „стрелка надясно”, за 
да преминат към следващата част на играта . На ученическата програма в ръцете на Мишка е оцветен 2-я час 
— МАТЕМАТИКА . На дъската са изписани задачите: 7+7 =_ _ ; 7+8 =_ _ ; 7+9 =_ _ ; 7+10 =_ _ . В долната част на 
дъската на разноцветните тебешири са изписани числа, между които и верните отговори на задачите . Децата 
изписват верния отговор от клавиатурата . Ако отговорът, който са дали, не е верен, той не може да бъде изпи-
сан . Накрая децата натискат бутона стрелка, за да преминат към следващата част на играта .

На ученическата програма в ръцете на Мишка е оцветен 3-я час – РОДЕН КРАЙ . На дъската е знамето на Бъл-
гария с българския герб, но знамето не е оцветено, а е черно-бяло . До дъската има три цветни тебешира: червен, 
зелен и бял, а също и цветова палитра . Децата трябва да оцветят знамето с правилните цветове и да напишат 
датата на българския национален празник: 3 МАРТ . Има бутон за проверка, чрез който децата могат да проверят 
правилно ли са оцветили българския национален флаг . С това приключва играта към втората сюжетна картина и 
се излиза към основния екран на темата с „натискане” на бутона „стрелка надясно” или с бутона „звънче” .

21. Тема: Компютърни умения прилагам и за промените в природата научавам
  (Български език и литература, Математика, Роден край)

Игра „Промени в природата”
Отваря се картината на сезона пролет . След „натискане” на бутона СТАРТ играта започва . Картината първо-

начално не е завършена, а на екрана има изречения с непълни думи . Встрани е Мишка, която държи табелки с 
буквите Ц, Х и Щ . Децата трябва да попълнят чрез влачене липсващите букви във всяко изречение . При всяко 
попълване на липсваща буква се допълва и картината с някой от липсващите елементи . Елементът, който до-
пълва картината, има отношение към текста в изречението . При дописване на изреченията към сезона пролет 
с бутона стрелка се преминава към картината на бутона лято, после – есен и накрая – зима . За всеки сезон (т .е . 
част от играта) допълнителните картини, които се появяват, и изреченията с непълните думи са различни . При 
приключване на всяка подигра се появява Панделка – усмихната и доволна от правилното изпълнение на зада-
чите . Ето промените по картинките и изреченията към тях:

За зимната картина: Снежният човек на картинката първоначално няма някои аксесоари – шапка, коп-
чета, нос, метла; по дървото няма много сняг; не се виждат снежинки . Мишка държи табелки с буквите Х, Щ и 
Ц . На екрана са изписани изреченията: „Пред къ_ата има снежен човек . Обла_ите са снежни . Ел_ата е зелена и 
през зимата .” Децата „взимат” вярната буква от ръцете на Мишка и я поставят чрез влачене на празното място на 
съответната дума във всяко изречение . Когато се допълни думата „къщата”, допълват се липсващите аксесоари 
на снежния човек . Когато се допълни думата „облаците”, клоните на дървото се отрупват с повече сняг . Когато 
се допълни „елхата”, появяват се снежинки по картината . 
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За пролетната картина: На картинката първоначално няма дъжд; по ябълковото дърво няма цветове; 
на покрива няма щъркел . Мишка държи табелки с буквите Х, Щ и Ц . На екрана се изписва последователно: „На 
комина има _ъркел . Клоните на дърветата са покрити с _ветове . Времето е _убаво, но дъждовно .” Когато се до-
пълни думата „щъркел” , в гнездото на покрива на къщата се появява щъркел . При допълване на „цветове” ябъл-
ковото дърво се отрупва с цветове . При допълване на думата „хубаво” – появява се облак с дъждовните капки . 

За лятната картина: На картинката първоначално няма зелен храст до къщата; няма слънце на небето; 
не се виждат слънчевите лъчи . Мишка държи табелки с буквите Х, Щ и Ц . На екрана са изписани изреченията: 
„Дърветата и _растите са зелени . Слън_ето грее силно, небето е чисто . Горе_о е!” . Когато се допълни думата 
„храстите”, до къщата се появява зелен храст . Когато се допълни думата „слънцето”, на небето се появява слън-
це . Когато се допълни „горещо”, показват се слънчевите лъчи . 

За есенната картина: На картинката листата на дърветата са или черно-бели или зелени (като на горната 
картинка), няма щайга под дървото, над къщата няма облаци . Мишка държи табелки с буквите Х, Щ и Ц . На екра-
на са изписани изреченията: „Времето е _ладно . Листата на дърветата са о_ветени в жълто . _айгите са пълни с 
плодове .” Когато се допълни думата „хладно”, над къщата се появяват облаци . Когато се допълни думата „оцвете-
ни”, храстът пред къщата се оцветява в жълто . Когато се допълни „щайга” – по дървото няма плодове, короната 
му е жълта и под него се появява пълна щайга с плодове . С това приключва играта към първата сюжетна кар-
тина и се излиза към основния екран на темата с „натискане” на бутона „стрелка надясно” или с бутона „звънче” .

Игра „Условия за живот”
Играта включва две подигри: „Схема” и „Домат” . Първоначално се зарежда екранът на играта „Схема”. Тази 

игра е кратка и бърза . В нея децата с избиране – влачене – пускане допълват пропуснатите буквосъчетания в 
думите към диаграмата . Може да се мести само вярната сричка . Наименованията на петте условия на живот се 
появяват последователно, изписани в бели табелки . При поставяне на правилните срички в празните полета 
табелките се оцветяват с цветове, съответстващи на съответното условие за живот: светлина – жълто; топлина 
– оранжево; вода – тъмносиньо; почва – кафяво; въздух – светлосиньо . Играта завършва с усмихната Панделка 
и може да се премине с бутона стрелка към другата подигра – „Домат” .

Играта включва дейностите оцветяване и писане на букви и цифри . Над екранната картина има палитра с 
цветове . Показалецът на мишката е във вид на четка за рисуване . Доматът с всички негови части не е оцветен, 
не са оцветени и инструментите, които героите носят – кофата, лейката, греблото и лопатата . Също така не са 
оцветени почвата, водата от лейката на Ягодка и някои други елементи от сюжетната картина . Под сюжетната 
картина е Мишка, която държи табелки с надписи . Табелките в едната ù ръка са: 1 . корен, 2 . стебло, 3 . плод, 
4 . листо, 5 . цвят . Табелките в другата ù ръка са: А . кофа, Б . лопата, В . гребло, Г . лейка . На всеки от тези елементи 
на картината има кръгла табелка, в която от клавиатурата ще се попълват цифрите, съответстващи на частите 
от растението, и буквите, съответстващи на инструментите . Децата могат да изберат дали първо да оцветят еле-
ментите от картината, описани по-горе, или да попълнят табелите със съответния им символ според табелките 
в ръцете на Мишка . Показалецът на мишката се променя във вид на курсор за позициониране при писане на 
текст, когато се насочи към някой от кръглите етикети . При попълването им курсорът се позиционира с едно-
кратно натискане на основния бутон на мишката . Буквите А, Б, В и Г, съответстващи на инструментите, се изпис-
ват на кирилица – клавиатурата трябва да се превключи на БДС, като това може да се направи по всяко време 
на играта, но най-добре в началото на часа . Могат да се изписват както главни, така и малки букви . Може да се 
упражни изписването на буквите и по двата начина, като попълнена вече например главна буква „А” се изтрие 
чрез използване на бутона Вackspace и се напише малката буква „а” . В този случай децата ще упражнят и използ-
ването на бутона Сaps Lock от клавиатурата . При оцветяване се избира най-напред желаният цвят от палитрата, 
като се насочи показалецът четка на мишката към цветните кръгчета и се натисне еднократно основният бутон 
на мишката . След това показалецът се насочва към елемента, който ще се оцветява, и отново се натиска едно-
кратно основният бутон на мишката . След приключване на играта към втората сюжетна картина се излиза към 
основния екран на темата с „натискане” на бутона „стрелка надясно” или с бутона „звънче” .
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22. Тема: Електронни картички редя – с тях животните ще поздравя
  (Български език и литература, Математика, Роден край,
  Изобразително изкуство)

Игра „Мартеници в гората”
Най-напред на екрана се появява Мишка, държаща плик за писмо с надпис: „За Мишка от приятелите” . 

Пликът мига предизвикателно и подсеща, че децата трябва да го отворят, щраквайки върху него . Когато децата 
щракнат върху него и го „отворят”, се зарежда нов екран . Играта започва с „натискане” на бутона СТАРТ . Работ-
ният екран е разделен вертикално на две части: вляво се виждат в неподреден ред думите от изречението 
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!; картинки с мартенички; правоъгълна текстова кутия, в която е написан стих . Отдясно 
е правоъгълно поле с маркирани места за картинката и текста – децата трябва да сглобят в него чрез влачене 
картичка от елементите, които са вляво . Играта наподобява пъзел . Когато децата подредят елементите, се ми-
нава на следващата стъпка, в която могат да разпечатат готовата картичка от екрана . С натискане/щракване 
върху принтера (долу вляво на екрана) се отваря файл в PDF формат, на който е предварително подготвена кар-
тичка за „Баба Марта” . При отваряне на файла той може да се разпечата и/или да се съхрани от децата на компю-
търа . След приключване на работата с файла картичка връщането от формата с картичката към игрите става от 
TaskBar на работния екран и/или след затваряне на PDF файла . Стъпката с разпечатването може да се пропусне 
при липса на техническа възможност и да се премине към следващия екран с щракване отново върху бутона 
стрелка . Тази игра асоциира с действието: ДА РАЗДАДЕМ МАРТЕНИЧКИ И НА ЖИВОТНИТЕ! Зарежда се сюжетна 
картина, каквато е основната илюстрация от книжното тяло, с . 46 с тази разлика, че на дървото с кълвача няма 
мартеница . Около сюжетната картина са подредени 10 пощенски плика, обърнати наопаки, така че не се вижда 
кой за кого е . На учебната дъска в училището на животните в момента има само един математически израз . Чис-
ла с евентуални отговори се появяват върху всяко от животните . Верният отговор е върху едно от тях . Когато 
децата намерят верния отговор и щракнат върху него, един от пликовете се обръща така, че се вижда името на 
животното, за което е . Играта продължава, докато се решат всичките задачи и се обърнат всичките пликове . На 
лицевата част на всеки плик има надпис, от който се разбира животното, за което е изпратена мартеница . Кога-
то се приключи с всички задачи и всички пликове са обърнати, се появява мартеницата на дървото на кълвача .

Игра „За мама”
Най-напред на екрана се появява Мишка, държаща плик за писмо с надпис: „За мама” . Пликът мига пре-

дизвикателно и подсеща, че децата трябва до го отворят, щраквайки върху него . Когато децата щракнат върху 
плика, се зарежда екран, на който се виждат в неподреден ред думите на изречението ЧЕСТИТ 8 МАРТ, МИЛА 
МАМО!; картинки с букети цветя; цветчета за украса и правоъгълна текстова кутия, в която е написан стих . В 
средата има правоъгълно поле, в което децата ще сглобят от елементите, които са около него, поздравителна 
картичка . Когато децата подредят елементите, се преминава към разпечатване на готова поздравителна кар-
тичка . След натискане/щракване върху принтера, се отваря файл в PDF формат, на който е предварително под-
готвена поздравителна картичка за майките . При отваряне и работа с файла картичка връщането от формата с 
картичката към игрите става от TaskBar на работния екран и/или след затваряне на PDF файла . След изпълнение 
по желание на действието разпечатване се преминава към следващия екран . Тази игра асоциира с действието: 
ДА ПОМОГНЕМ НА ЖИВОТНИТЕ ДА ИЗПРАТЯТ ПИСМА! Зарежда се сюжетна картина, каквато е основната илюс-
трация за книжното тяло, с . 47 . Около сюжетната картина са подредени 10 пощенски плика, обърнати наопаки, 
така че не се вижда кой за кого е . На учебната дъска в училището на животните има само един математически 
израз . Числа с евентуални отговори се появяват върху всяко от животните и птиците в селскостопанския двор . 
Когато децата намерят верния отговор и щракнат върху него, един от пликовете се обръща, така че се вижда 
името на животното, от и за което е празничният поздрав . Играта продължава, докато се решат всичките зада-
чи и се извъртят всичките пликове . На лицевата част на всеки плик има надпис с наименованието на малкото 
животно и наименованието на голямото, което е неговата майка . Когато децата приключат с всички задачи и 
всички пликове са обърнати, на учебната дъска се появява букет . 
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23. Тема: Снимки, филми и писма – има много изненади в новата игра
  (Български език и литература, Математика, Роден край,
  Домашен бит и техника)

Игра „В магазина за техника”
Героите са в магазин за компютърна и аудиовизуална техника . На картината се виждат рафтове съответно 

с принтер, фотоапарат, видеокамера и джойстик . На всеки рафт има табелка с надпис на съответното устрой-
ство: ПРИНТЕР; ФОТОАПАРАТ; ВИДЕОКАМЕРА; ДЖОЙСТИК . В магазина е и Мишка . От устата ù излиза балонче, в 
което пише: „ИЗБЕРИ ЕДИН ОТ НАДПИСИТЕ!” . Децата трябва да изберат едно от устройствата чрез насочване на 
показалеца на мишката върху неговия надпис и с едно щракване на основния ù бутон . В зависимост от това, кое 
устройство е избрано, се стартира една от описаните по-долу подигри . 

Ако изберат фотоапарат: Отваря се нов екран . В средата на екрана има снимка на животно . Под снимката 
е Панделка, която сочи редичка с правоъгълни полета до нея, в които са изредени имена на различни животни . 
От устата ù излиза балонче с надпис: „Кое е това животно? Посочи името му с двоен щрак на ляв бутон!” . Децата 
трябва да щракнат бързо два пъти върху полето с наименованието на това животно . Ако са избрали правилно 
името му, снимката се сменя със снимка на друго животно . Изреждат се 5 снимки на пет диви животни . Когато 
приключи изреждането на снимките и всичките животни са разпознати от децата, се появява въпросът: „Диви 
или домашни са животните, които видя на снимките? Щракни върху вярното, за да продължиш!” . Ако децата са 
познали, че това са диви животни, се излиза към основния екран на главната сюжетна картина, където те могат 
да изберат друго устройство .

Ако изберат видеокамерата: Отваря се нов екран . В средата му се вижда медиаплеър, чрез който децата 
могат да пускат, спират и регулират звука и картините на филма . След като децата пуснат филма, изгледат го и 
упражнят различни регулиращи функции върху него, се преминава към нов екран, на който се виждат нари-
сувани животни/птици, под всяко от които има празно поле за поставяне на картинка . Под празните полета са 
наредени в разбъркан вид картинки, които илюстрират следи от стъпки на животните/птиците . Надписът „По-
стави под всяко животно неговите следи!” ориентира децата, че трябва да преместят съответната картинката 
със стъпки (следи) в празното поле под съответното животно/птица, на което са те . Всяка правилно преместена 
картинка е съпроводена със съобщение „БРАВО!" При правилно подреждане на картинките със следи се изли-
за към основния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да изберат друго устройство .

Ако изберат джойстик: Отваря се нов екран с бутон за стартиране на игра и надпис „Играй, като решаваш 
задачите и натискаш числото на верния отговор!” . Под надписа са Флаш и картинка на джойстик . Флаш го гледа за-
интригувано . При избора на бутона за стартиране на играта се зарежда картинка с 5 летящи чинии в Космоса . На 
една от тях е седнал Флаш . На чинията на Флаш има очертано текстово поле, в което се изписват математически 
изрази . На другите четири чинии има по едно бяло кръгче, в което се изписват отговори . Математическите изрази 
са: 12 – 3; 12 – 4; 12 – 5; 12 – 6; 12 – 7; 12 – 8; 12 – 9; 12 – 10 . В белите кръгчета на другите летящи чинии излизат числа, 
но само едно е верният отговор . Децата трябва да щракнат върху кръгчето с верния отговор . Ако познаят число-
то, изразът се заменя с друг . При последния израз от поредицата, при избор на верния отговор, играта препраща 
към основния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да изберат друго устройство .

Ако изберат принтер: На екрана се появява гатанката: „Мъничко, червеничко, с точици украсеничко!” . Под 
гатанката има лабиринт, на входа на който е Ягодка, а на изхода му е нарисуван принтер . Встрани от лабиринта 
се виждат гума и надписът: „Ако искаш да разпечаташ отговора на гатанката, стигни до принтера!” . Това подсе-
ща децата, че трябва с моливчето да очертаят пътя до принтера и тогава да щракнат върху него . При команда 
принт се отваря PDF файл с рисунката на Ягодка . По препоръка на учителя децата написват под гатанката и ней-
ния отговор или разпечатват, а може и да съхранят файла с ягодката . При избор на гумата изчертаните линии, 
надписът на отговора и всички други графични обекти, създадени от децата, се изтриват . На екрана има бутон 
за връщане към основния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да избират различните 
устройства в произволен ред .

Игра „Кой какво направи”
Героите са в компютърен кабинет . Заобиколили са маса с компютър, към който са свързани принтер и 

джойстик . На масата се виждат още фотоапарат и видеокамера . Аналогично на предишната игра, децата изби-
рат едно от устройствата след посочването му с показалеца на мишката и щракване с основния ù бутон . 
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Ако изберат фотоапарат: Отваря се нов екран . В средата на екрана има снимка на животно . Под снимката 
е Панделка, която сочи редичка с правоъгълни полета до нея, в които са изредени имена на различни животни . 
От устата ù излиза балонче с надпис: „Кое е това животно? Посочи името му с двоен щрак на ляв бутон!” . Децата 
трябва да щракнат бързо два пъти върху полето с наименованието на това животно . Ако са избрали правилно 
името му, снимката се сменя с тази на друго животно . Изреждат се 5 снимки на пет домашни животни или птици . 
Когато приключи изреждането на снимките и всичките животни са разпознати от децата, се появява въпросът: 
„Диви или домашни са животните, които видя на снимките? Щракни върху вярното, за да продължиш!” . Ако 
децата са познали, че това са домашни животни, се излиза към основния екран на главната сюжетна картина, 
където те могат да изберат друго устройство . 

Ако изберат видеокамерата: Отваря се нов екран . В средата му се вижда медиаплеър, чрез който децата 
могат да пускат, спират и регулират звука и картините на филма . След като децата пуснат филма, изгледат го и 
упражнят различни регулиращи функции върху него, се пременава към нов екран с бутон НАПРЕД . На екрана 
се виждат нарисувани животни/птици, под всяко от които има празно поле за поставяне на картинка . Под праз-
ните полета са наредени в разбъркан вид картинки, които илюстрират храни на животните/птиците . Надпи-
сът „Постави под всяко животно храната, която обича!” ориентира децата, че трябва да преместят съответната 
картинка с храна в празното поле под съответното животно/птица, на което са те . Всяка правилно преместена 
картинка е съпроводена със съобщение „БРАВО!” При правилно подреждане на картинките се излиза към ос-
новния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да изберат друго устройство . 

Ако изберат джойстик: Отваря се нов екран с бутон за стартиране на игра и надпис „Играй, като решаваш 
задачите и натискаш числото на верния отговор!” . Под надписа са Флаш и картинка на джойстик . Флаш е хванал 
уверено джойстика . При избора на бутона за стартиране на играта се зарежда картинка с 5 ракети в Космоса . 
От прозорчето на една от тях се показва Флаш . На ракетата на Флаш има очертано текстово поле, в което се из-
писват математически изрази . Математическите изрази са: 13 – 3; 13 – 4; 13 – 5; 13 – 6; 13 – 7 . На другите летящи 
чинии излизат числа, но само едно е верният отговор . Децата трябва да щракнат върху кръгчето с верния отго-
вор . Ако познаят числото, изразът се заменя с друг . При последния израз от поредицата, при избор на верния 
отговор, играта препраща към основния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да изберат 
друго устройство . 

Ако изберат принтер: В лявата част на екрана се появяват Ягодка и текстов документ (писмо) . Ягодка сочи 
дяволито надписа: „Въведи името си в текста! Разпечатай!” . В документа, представляващ кратко писмо до баба, 
децата трябва да напишат от клавиатурата собственото си име (по желание и фамилията) . Може да се пише с 
малки и големи букви на кирилица . След това с избор на принтера писмото от екранната картина може да се 
разпечата . Отваря се файл с PDF формат, съдържащ писмото . По препоръка на учителя децата разпечатват, 
а може и да съхранят файла с писмото . На работния екран има и бутон за връщане към основния екран на 
главната сюжетна картина, където децата могат да изберат друго устройство . По препоръка на учителя и в 
зависимост от възможностите на децата и лекотата, с която те усвояват материала, учителят може да ги накара 
да изпълнят следната последователност от допълнителни действия: С щрак върху писмото на десен (неосно-
вен) бутон на мишката те могат да селектират текста, като изберат командата Select All. Отново след щракване 
с десния (неосновния) бутон на мишката върху маркирания текст децата трябва да изберат командата Copy. Те 
трябва да отворят нов файл на Word, да щракнат върху него с десния (неосновния) бутон на мишката и да избе-
рат от контекстното меню командата Paste . Отново в зависимосто от възможностите на децата, учителят може 
да ги научи как да съхранят и разпечатат готовия текстов документ . 

24. Тема: С компютъра история ще уча, а в библиотеката какво ли ще получа
  (Български език и литература, Роден край, Изобразително изкуство, Музика)

Игра „В музея”
Героите са в исторически музей . В залата с експонати се вижда ризница на прабългарски воин, а между 

експонатите е закачено българското национално знаме . Вижда се и книга за посетители, в която героят Зайо 
описва впечатленията си . На екрана има подсещащ надпис: „Избери: РИЗНИЦАТА, ЗНАМЕТО или КНИГАТА ЗА 
ПОСЕТИТЕЛИ” . Играта съдържа три отделни подигри – „Воин”, „Книга”, „Знаме” . При избиране на един от трите 
елемента върху началната сюжетна картина се стартира всяка една от подигрите . 

Подигра Воин: След щракване върху експоната „ризница” се зарежда рисунка на прабългарски воин . До 
него има кръстословица, в която по хоризонталните редове са изписани имена на български градове: ВАРНА, 
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СОФИЯ, ПЛОВДИВ, АЙТОС, РУСЕ, БУРГАС, ХАСКОВО . Някои от буквите в думите липсват . На екрана е и Мишка, 
държаща табелки с липсващите букви . Децата допълват имената на градовете чрез въвеждане от клавиатурата . 
Пишат се само главни букви и на кирилица . Всички букви в табелките на Мишка трябва да бъдат използвани . 
След вярно попълване на думите по вертикалата трябва да се получи името на българския хан АСПАРУХ . След 
запълване на думите се преминава към екран за оцветяване на воина . В картината са отделени за оцветяване 
следните елементи: лък, ризница, воински шлем, старобългарска дреха, меч . Това са елементите от облеклото 
и снаряжението на воина, които децата трябва да оцветят в играта, а в задачата за самостоятелна работа към 
книжното тяло – да разпознаят . Когато всички елементи на играта са изпълнени, се преминава към основната 
сюжетна картина . 

Подигра Книга: След щракване върху „Книгата за посетители” в основната сюжетна картина се зарежда 
картина, в която Панделка, Ягодка, Зайо и Флаш държат по две балончета . На всяко балонче са написани бук-
восъчетанията: ЙО и ЬО . Всеки от героите е стъпил на тухличка, върху която са написани следните думи: Петьо, 
Ваньо, Зайо, Байо . Местата на буквосъчетанията ЙО и ЬО са празни . Децата трябва чрез посочване и щракване 
върху балончето с вярното буквосъчетание да допишат думите . Ако изберат грешното балонче, то се пука, а в 
думата неправилният правопис се задрасква . При вярно избрано и маркирано с еднократно щракване балон-
че думата под съответния герой, държащ това балонче, се попълва и може да се продължи към попълване на 
следващата дума . Задължително е спазването на последователността за попълване на думите отляво надясно . 
Когато всички думи са попълнени правилно, може да се премине към основната сюжетна картина . 

Подигра Знаме: След щракване върху българското национално знаме в основната сюжетна картина се 
зарежда картина с четири знамена на различни държави, между коита са знамената на България и на Евро-
пейския съюз . За да се започне работа по подсюжетна игра „Знаме”, се щраква върху бутон СТАРТ . На екрана се 
вижда и Мишка, държаща два флага с празни полета на местата на знамената . Над едното празно поле пише: 
„Знаме на България”, а над другото пише „Знаме на Европейския съюз” . Децата чрез преместване трябва да по-
ставят знамената на България и на Европейския съюз в определените полета . На екрана има и аудиоплеър за 
стартиране на звуков файл . С избор между два различни бутона могат да се пуснат химнът на България и хим-
нът на Европа . Децата могат да регулират звука и пускането и спирането на звуковия файл . След подреждане на 
знамената и пускане на звуковите файлове играта приключва и се преминава към основната сюжетна картина .

Игра „В библиотеката”
Зарежда се основната сюжетна картина, изобразяваща посещението на героите в библиотеката . Три от 

книгите са номерирани, като зад всеки номер стои една от тях: 1 – „Бай Ганьо”, 2 – „Български народни при-
казки” и 3 – „Роден край”. На екрана има подсещаш надпис:

„Избери КНИГА 1, 2 или 3 .” При избор на една от тези книги се зарежда съответната подигра . За да се започ-
не работа по всяка подсюжетна игра, се щраква отново върху бутона стрелка .

Подигра „Бай Ганьо”: Зарежда се картина, в която Панделка, Ягодка, Зайо и Флаш държат по две балон-
чета . На всяко балонче са написани буквосъчетанията: ЙО и ЬО . Всеки от героите е стъпил на тухличка, върху 
която са написани следните думи: Ганьо, Кольо, Йонка, Пейо . Местата на буквосъчетанията ЙО и ЬО са празни . 
Децата трябва чрез посочване и щракване върху балончето с вярното буквосъчетание да допишат думите . Ако 
изберат грешното балонче, то се пука, а в думата неправилният правопис се задрасква . При вярно избрано и 
маркирано с еднократно щракване балонче думата под съответния герой, държащ това балонче, се попълва и 
може да се продължи към попълване на следващата дума . Задължително е спазването на последователността 
за попълване на думите отляво надясно . Когато всички думи са попълнени правилно, може да се премине към 
основната сюжетна картина . 

Подигра „Български народни приказки”: Зарежда се рисунка на мома в народна носия . До нея има каре 
със заглавие „Български приказки” . В карето постепенно се изписват имена на български приказки, като една 
от думите е пропусната и децата трябва да я допълнят . Дописването става от клавиатурата в текстово поле в 
долната част на карето с имена на приказки . Децата пишат на кирилица и с малки букви . Изреждат се последо-
вателно имена на 10 приказки: „Който не работи не трябва да яде”; „Златното момиче”; „Тримата братя и златна-
та ябълка”; „Сливи за смет”; „Дядо вади ряпа”; „Болен здрав носи”; „Лоша дума не се забравя”; „Неродена мома”; 
„На лъжата краката са къси”; „Житената питка” . Пропуснати са подчертаните думи . След изписване на пропус-
ната дума в текстовото поле името на приказката се изписва пълно, дори и да бъде въведена грешна дума от 
клавиатурата . След това се явява ново заглавие с пропусната дума . Дали вярно е попълнено заглавието, или 
е въведена грешна дума, може да се определи от жестовете и мимиките на анимираните герои Панделка и 
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Зайо . Резултатът от работата на децата излиза след последното десето заглавие със съобщението „Ти позна . . .
приказки” . След запълване на заглавията се преминава към екран за оцветяване на народната носия на момата . 
На картината добре са изразени следните елементи от облеклото ù: риза, бродерия, пендари на дрехите, елек, 
венец на главата, кърпа за хорото в ръка, цървули на краката, сукман върху ризата, гайтан на кръста . Това са 
части от българската народна носия, които децата трябва да оцветят в играта, а в задачата за самостоятелна 
работа към книжното тяло – да ги разпознаят . Когато всички елементи на играта са изпълнени, се преминава 
към основната сюжетна картина .

Подигра „Роден край”: Зарежда се картината на българския герб, разделена на няколко части . С премества-
не на отделните части на правилните места децата подреждат българския герб . На екрана има и аудиоплеър за 
стартиране на звуков файл . Децата могат да пуснат вградената песен „Знамето ни е трицветно” . Действията пуска-
не, спиране и регулиране на силата на звука на песента могат да се изпълняват произволен брой пъти . След под-
реждане на герба и пускане на звуковия файл играта приключва и се преминава към основната сюжетна картина . 

25. Тема: Клавишите с букви натискам и лесно азбуката изписвам
  (Български език и литература, Математика)

Игра „Азбука”
Децата трябва наберат от клавиатурата последователно буквите от А до Я . Всяко от квадратчетата отго-

варя на определена буква: квадратче 1 – А, …, квадратче 5 – Д, и т .н . Идеята в тази игра е децата да въведат 
от клавиатурата цялата азбука последователно и правилно за определено време . Ако детето е въвело пра-
вилната буква, квадратчето светва зелено, курсорът се позиционира на следващо квадратче, Ягодка и Зайо се 
радват . Ако детето е въвело неправилната буква за даденото квадратче, то не се оцветява, курсорът не променя 
местоположението си, а Зайо и Ягодка стават тъжни . Детето може да позиционира курсора във всяко едно от 
квадратчетата, без да спазва последователността . Важното е да впише правилната по ред буква от азбуката, 
която отговаря на квадратчето . Могат да се пишат малки и големи букви . Допустимото време за въвеждане на 
азбуката е 15 минути . Играта може да се повтори многократно, за да се подобри бързината на въвеждане от 
клавиатурата . Щом азбуката бъде изписана правилно, на екрана излиза изображението на братята св . св . Кирил 
и Методий и започва песента „Химн на св . св . Кирил и Методий” . 

Игра „Гатанки”
След стартиране на играта в дясната горна част на екрана се изписва гатанка . Детето трябва да я прочете 

и да напише в малкия правоъгълник отговора . При правилен отговор на гатанката Ягодка и Зайо ръкопляскат, 
при неправилен – стават тъжни . Възприемат се само български букви . Дали отговорът е правилен, или не (по 
жестовете на героите), може да се установи, след като се щракне на бутона за продължаване . Има определено 
време (3 минути) за отговор на всяка гатанка . Предложени са 10 гатанки, които могат да се появяват в различен 
ред при всяко стартиране на играта . Има брояч, отчитащ верните отговори . Максималният брой точки е 10 . Тъй 
като детето може да изпише отговора си членуван с пълен или кратък член, или като умалително съществи-
телно, за верни се считат и такива отговори . Те се изписват с малки букви и на кирилица . След решаването и на 
10-те гатанки излиза прозорец с верния брой отговори . 

26. Тема: Пред монитора родината разглеждам и горди стихове нареждам
  (Български език и литература, Роден край, Музика)

Игра „Забележителностите в България”
Целта на играта е чрез хващане и влачене с мишката детето да постави името на забележителността под 

съответната снимка . Ако детето е преместило правилното наименование в съответния правоъгълник, сним-
ката се сменя с друга забележителност . Когато ученикът се опита да „хване” грешно наименование, то той не 
може да го изтегли до снимката . При поставяне на верния отговор снимката се подрежда до наименованието ù 
на екрана . Ако ученикът желае, може да види увеличен образа на определена снимка, след като я избере с ле-
вия бутон на мишката . Когато всички наименования са поставени под правилната забележителност, на екрана 
се появява видео/медиаплеър с бутоните: Play (което е и Пауза), Stop и бутон за регулиране на звука . Първи-
ят кадър, преди самото филмче да започне, е надпис „Забележителности в България” . Филмчето, което детето 



33

ще гледа, е всъщност слайдшоу на снимките заедно с наименованията под тях от предната задача . По същото 
време започва да звучи песента: „Родина” . Целта тук е детето да се научи да извършва прости операции с един 
видеоплеър, като например пускане, пауза, спиране, превъртане назад и напред, регулиране на звука .

Игра „Стихотворения”
Образователната игра включва две подигри: „Аз съм българче” и „Родна стряха”. В подиграта към сти-

хотворението „Аз съм българче” децата трябва чрез „влачене” и „пускане” да поставят правилните думи, които 
липсват в стиховете . Когато ученикът се опита да „хване” грешна дума, то той не може да я „изтегли“ в стихотво-
рението . Когато се попълнят думите в стихотворението, започва да звучи песента „Обич” . В подиграта към сти-
хотворението „Родна стряха” децата трябва чрез въвеждане от клавиатурата да впишат правилните думи, които 
липсват в стиховете . Възприемат се само български малки букви . Дори да се впише неправилна дума, стихотво-
рението продължава да се визуализира, а играта брои само правилните думи . След завършването ù се появява 
резултат – брой правилни думи . И двете игри могат да се повторят, за да се подобри успеваемостта на децата .

27. Тема: На екрана приказка сглобявам и електронна покана създавам
  (Български език и литература, Домашен бит и техника)

Игра „Дядо вади ряпа”
Ученикът избира бутон Play на медиаплеър, за да види („прожектира”) филмчето – презентация на приказ-

ката „Дядо вади ряпа” . След изход от екрана с плеъра се отваря екран, в който детето трябва да подреди после-
дователно картинките от приказката . Последователността е следната: само ряпа; с дядото; с бабата; с внучката; 
с кучето; с котката; с мишката; всички с извадената ряпа . Картинките се подреждат чрез влачене (местене) в 
празни квадрати . При подреждане на картинка на неправилно място, тя може да се премести . Ако е подредена 
правилно, се „залепва” за мястото си . Когато е спазена правилната подредба на всички картинки, се чува звуко-
во съобщение „БРАВО” . Играта може да се повтори при неуспех . 

Игра „Покана”
В лявата част на екрана са подадени елементи на една покана – украса, текст и други елементи . Децата 

трябва да преместят вдясно графичните елементи и да въведат текста от клавиатурата, за да оформят пока-
ната . Буквите се възприемат така, както са на написаните вляво текстове . Пишат се български главни букви . С 
натискане на бутона във вид на принтер поканата може да се разпечата, като се отваря файл в PDF формат . При 
желание учителят може да обясни на децата как да я съхранят на компютрите си .

28. Тема: Разделям се с вас чак до втори клас
  (Български език и литература, Математика, Роден край, Музика)

Игра „Календар”
При избор на играта се зарежда екран, разделен на две части – в горната част има календар с всички ме-

сеци и дни в годината . В долната част са изписани имена на детски песни . Има и поле, в което последователно 
се изписват въпросите: Кога празнуваме Коледа? Кога си разменяме мартенички? Кога е денят на българската 
азбука? Кога е националният празник на България? Кога започва учебната година? Кога е празникът на мама? 
Кога е международният ден на детето? 

Децата трябва да изберат правилната дата, като щракнат върху нея един път с основния бутон на мишката . 
Ако щракнат на правилното място, вдясно се явява правилната дата . Децата трябва да я подредят (преместят) 
до песента, която съответства на празника . След като подредят всички дати правилно, децата могат да чуят 
избрана от тях песен . При пускане на песен частта от екрана с календара се замества с картина, близка на тази 
от основната илюстрация, с . 58 в книжното тяло, но с елементи, асоциирани към съответния празничен ден от 
календара . Всяка асоциирана картина е озвучена с песента за съответния празничен ден . Песните могат да се 
спират и пускат отново . С бутона „стрелка надясно“ може да се връща към екрана с песните за избор на друга 
песен . С бутона звънец се излиза от играта към началния екран на темата .
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Игра „Компютърна история”
Тази игра съдържа две подигри: „Компютърни части” и „Довиждане, приятели” .
Подигра „Компютърни части”: В горната част на екрана са подредени компютърни устройства . Сюжет-

ната картина е подобна на тази от книжното тяло – върху устройствата има букви, а под тях има празни полета . 
В дясната част на екрана е задачата: „Изпиши в полетата буквите, които виждаш върху устройствата в следната 
последователност .” Под задачата има табелки с имената на устройствата – компютър, тонколонки, мишка, ми-
крофон, клавиатура, камера, принтер, монитор . Има 8 малки празни квадратчета . В тях трябва да се въведат 
буквите (валидни са само букви на кирилица, без значение малки или големи) . Ако се запише правилната буква, 
Зайо и Ягодка са весели и скачат, ако е грешна, те са тъжни . 

Подигра „Довиждане, приятели”: При стартирането ù се зарежда филмче (презентация) . Филмчето е на-
правено от пет картинки по темата на всеки един от петте куплета на стихотворението „Довиждане, приятели” . 
Текстът на всеки куплет съпътства съответната картина и на екрана . Филмчето (презентацията ) има и звуково 
оформление . Децата трябва да прочетат стиховете, да регулират звука и да упражнят пускане, пауза и спиране 
на плеъра .
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РАБОТА С КНИЖНОТО ТЯЛО

Книжното тяло е учебна книга за индивидуална работа на учениците . Използва се от първокласниците в часо-
вете по „Информационни технологии” . Помагалото съдържа 28 урока, всеки от които е разгърнат на един разтвор 
с две различни ситуационни подтеми . Лявата и дясната страница са напълно идентични . Към всяка от общо 56-те 
ситуационни подтеми са разработени по една или повече от една образователни игри, които са включени в учебния 
диск на комплекта . Във всеки един от уроците и игрите към тях се преплита учебният материал, до който децата са 
стигнали в обучението си в съответната учебна седмица по Български език и литература, „Математика” и Роден край . 
В голяма част от образователните игри е намерена връзка и с предметите „Музика”, „Изобразително изкуство” и „До-
машен бит и техника” . Едновременно с това са разработени в игрови ситуации и уменията и знанията, които ученици-
те трябва да придобият според учебната програма по информационни технологии за 1 . клас .

Описание на елементите, които включва всяка страница от книжното тяло:

1

4

10

8

79

2

3

6

5

1. Пореден номер на темата и нейното заглавие – на лявата страница. На дясната страница на това 
място са изнесени междупредметните връзки на съответната тема. 

2. Сюжетна картина към съответната ситуационна подтема.
3. Задачи към съответната сюжетна картина.
4. Пиктограма, показваща практическата дейност, включена в задачите на съответната сюжетна кар-

тина.
5. Задачи за самостоятелна работа в книжното тяло.
6. Картина (схема или изображение) към задачите за самостоятелна работа в книжното тяло.
7. Пиктограма, подсказваща дейността, включена в задачите за самостоятелна работа.
8. Две моментни снимки на по-важните етапи от изпълнението на образователните игри в софтуерния 

продукт.
9. Име на играта/игрите към съответната ситуационна подтема.
10. Пиктограма, показваща практическа дейност със софтуерния продукт.
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Пиктограмите, използвани в книжното тяло, изразяват следните дейности:

Възможната организация на учебния час, при която се дават насоки за приложението и използването на 
книжното тяло, е следната:

• Учителят може да започне урока с дискусия или беседа, свързана със сюжетната картина на лявата стра-
ница на разтвора към съответната тема (т . 2 по описанието) . Когато децата вече са подготвени за тематиката и 
препратките към изучения материал по останалите учебни предмети, учителят им поставя за изпълнение зада-
чите към сюжетната картина (т . 3 по описанието) . Докато учениците работят в книжното тяло (пишат, оцветяват, 
смятат и др .), учителят прави организация за работа със софтуерния продукт и едновременно с това проверява 
изпълнението на поставените задачи от децата . 

• Организацията за работа с учебния диск се състои в разпределяне ролите на децата за часа. Съблюдават 
се броят на работещите компютърни системи в кабинета и броят на децата в клас . 

Ако за всички деца има самостоятелни компютърни места, учителят им показва как да стартират образова-
телния софтуер и им помага да намерят играта към съответната тема (т . 9 по описанието) . Задачата за самосто-
ятелна работа (т . 5 по описанието) се поставя за изпълнение след приключване с първата образователна игра 
или за домашна работа вкъщи, ако ученикът се справя по-бавно с дейностите от учебния диск .

Ако няма достатъчно работещи компютърни конфигурации за всички деца, учителят прави разпределе-
ние кои ще работят по първата компютърна игра към темата и кои – по втората компютърна игра . Децата, които 
няма да работят по първата компютърна игра, изпълняват задачата за самостоятелна работа в лявата страница 
на разтвора на книжното тяло (т . 5 по описанието) . Останалите деца могат да изпълнят тази задача след при-
ключване на първата образователна игра или за домашна работа .

• Учителят подпомага децата, работещи с учебния софтуер, при изпълнение на първата образователна 
игра . Едновременно с това той проверява как се справят и децата, работещи по задачата в книжното тяло .

• След като всички деца са приключили дейностите към съответната тема от лявата страница на разтвора 
на книжното тяло, учителят насочва вниманието им към сюжетната картина от дясната страница .

• Дейностите и организацията на втората част от учебния час могат да бъдат аналогични. Единствено учи-
телят прави преразпределение на ролите на децата по време на работа със софтуерния продукт . Целта е де-
цата, които през първата част от часа са работили само с книжното тяло поради липса на достатъчен брой 
компютърни системи, през втората част от часа да имат възможност да се упражнят или да научат нови умения 
чрез игрите в учебния диск .

• В края на часа учителят прави обобщение на уменията, които учениците са приложили при работа с обра-
зователния софтуер . Припомня на учениците използваните ключови понятия и упражнените знания чрез меж-
дупредметните връзки . Той поставя на учениците за домашна работа да изпълнят всички останали задачи от 
книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час . На децата, които имат компютърни 
системи вкъщи, се препоръчва да изпълнят отново новите образователни игри и на домашните си компютри .

В представеното учебно помагало по информационни технологии за 1 . клас се съчетават всички елементи 
на познавателния процес: визуален, слухов, практическа работа, дискусия, демонстрация и взаимообучение . 
Чрез него се постигат добра организация на учебния час и активно участие на учениците в процеса на ус-
вояване на компютърните умения, както и затвърдяване и обогатяване на знанията и по останалите учебни 
предмети . 
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ
ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 1. КЛАС

Календар
Тема

Вид на урока
Дейности

Месец Сед-
мица НЗ Друг

IX 1 .

Първокласник съм 
и компютърните 
правила научавам 
в игра

НЗ Запознаване с учебното помагало и героите в него .
Запознаване с правилата за работа в компютърния 
кабинет .
Игри: „Училищен двор”, „Плетеница”, „Компютърен ка-
бинет” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 1 .

IX 2 .

Когато порасна го-
лям, за компютъра 
трябва много да 
знам

НЗ Дискусия по тема „Кои професии използват компю-
три” . 
Запознаване с наименованията и предназначението 
на частите на компютърната система .
Игри: „Повече, по-малко”, „Компютърни устройства”, 
„Изречение” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 2 .

X 3 .

С компютърната 
мишка се запоз-
навам, фигури ще 
преброявам

НЗ Запознаване с устройството и предназначението 
на мишката . Осмисляне на връзка между движение 
на мишката и показалеца ù по екрана . Усвояване на 
правилен захват на мишката, щракане . Запознаване с 
понятието „икона” . Запознаване с иконата на образо-
вателния софтуер и на програмата MS Paint .
Игри: „Свързване”, „Буква А”, „Фигури” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 3 .

X 4 .

Компютърните час-
ти зная, компютър-
ни игри играя

НЗ Упр . Упражнение върху действие „щракане”, преговор на 
наименованията и предназначението на частите на 
компютърната система . Извършване на действие „вла-
чене” с мишката . 
Игри: „Пъзел”, „Групиране”, „Колко са?” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 4 .

X 5 .

С двойно щраква-
не е лесно – стар-
тирането става 
интересно 

НЗ Запознаване с монитора и неговото предназначение, 
извършване на двойно бързо щракване . Осмисляне 
на понятието икона и програма . Стартиране от икона-
та на работния плот на образователния софтуер и на 
програмата MS Paint .
Игри: „Монитор”, „Класна стая”, „Буква У” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 5 .
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Календар
Тема

Вид на урока
Дейности

Месец Сед-
мица НЗ Друг

X 6 .

Иконата маркирам, 
но с кой ли бутон 
играта да старти-
рам?

НЗ Упр . Преговорна дискусия по темите: икони, програми, 
стартиране на програми . Запознаване с клавиш Enter 
и с втори начин за стартиране на програма . 
Запознаване с часовника .  
Стартиране чрез клавиш Enter на образователния соф-
туер и на програмата MS Paint . 
Игри: „Часът започва”, „Букви Е и И”, „Часовник” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 6 .

XI 7 .

На кого са тези зву-
ци – компютърът 
ще ме научи

НЗ Упр . Запознаване с колонките и слушалките, използване 
на клавиатура – използване на клавишите с букви на 
гласните звукове .
Игри: „Животни”, „Клавиатура”, „Гласни звукове” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 7 .

XI 8 .

Компютърната кла-
виатура опозна-
вам, игри с цифри 
научавам

НЗ
Ка

рт
а 

за
 о

це
ня

ва
не Подробно запознаване с частите на клавиатурата – 

със символния и навигационния блок . Работа с клави-
шите стрелки .
Игри: „Криеница”, „Математически пъзел”, „Футбол”, 
„Баскетбол” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 8 .
(Модел на картата за оценяване е даден ва с . 126)

XI 9 .

Основния бутон на 
мишката избирам, 
скрити букви в ду-
мите намирам 

НЗ Упр . Работа с мишката – думи, съдържащи буква Л . Упраж-
няване на събиране и изваждане до 9 . 
Запознаване с елементите от работния прозорец на 
програмата MS Paint .
Игри: „Листопад”, „Зайо рибар” . 
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 9 .

XI 10 .

Задачи решавам и 
с клавишите стрел-
ки лабиринта пре-
минавам

НЗ Упр . Работа с клавиатура – упражнение с клавиши стрелки . 
Упражняване на събиране до 10 чрез влачене на миш-
ката и пускане .
Игри: „На пазар”, „Лабиринт” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 10 .

XI–XII 11 .

С компютърната 
палитра оцветя-
вам, клавишите със 
знаци разпознавам

НЗ Упр . Работа с клавиатура – клавиш Shift, клавиши >, <, 
= . Оцветяване на готови графични обекти . Озвуча-
ване на сюжетна екранна картина . Запознаване с 
инструментите от работния прозорец на програмата 
MS Paint .
Игри: „Елха”, „По-голямо или равно – всичко тук е мно-
го странно” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 11 .
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Календар
Тема

Вид на урока
Дейности

Месец Сед-
мица НЗ Друг

XII 12 .

Мога на екрана 
буквите да подре-
дя и загадката да 
разреша

НЗ Упр . Упражняване на действията влачене на мишката и 
пускане .
Работа с графична информация – разпознаване на 
геометрични фигури . Изчертаване и запълване с цве-
тове на геометрични фигури в програмата MS Paint .
Игри: „Зоопарк”, „Судоку” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 12 .

XII 13 .

Въвеждам симво-
ли, групирам – за 
професиите всичко 
разбирам

НЗ Упр . Работа с цифровия блок на клавиатурата . Рисуване 
на фигури, свързани с професиите, в програмата 
MS Paint .
Игри: „Какъв да стана –1” и „Какъв да стана – 2” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 13 .

XII 14 .

Как да пресека 
сега – 
с компютъра лесно 
ще реша

НЗ Упр . Въвеждане на други изучени букви от клавиатурата . 
Използване на табулатора от клавиатурата . Изпис-
ване на изучените букви в програмата MS Paint чрез 
използване на инструмента за писане на текст и на 
инструмента „молив” .
Игри: „Веселото влакче”, „Кръстословица“ . 
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 14 .

I 15 .

Умения различ-
ни усвоявам – да 
чертая с мишката 
успявам

НЗ Упр . Работа с графична информация – отсечки . Изчертава-
не . Влачене . Бързо еднократно щракване с основния 
бутон . Запознаване с действието „маркиране” на текст . 
Изчертаване на прави и криви линии с различни де-
белини и цветове в програмата MS Paint . Овладяване 
на действие „изтриване” .
Игри: „На игрището”, „Решетка” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 15 .

I 16 .

Цифрите въвеж-
дам, с влачене кар-
тинките нареждам

НЗ Упр . Упражняване на действията влачене и пускане . Оз-
вучаване на сюжетни картини . Рисуване на фигури, 
характерни за различните сезони, в програмата 
MS Paint .
Игри: „Сезони –1” и „Сезони – 2” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 16 .

I 17 .

Тест 1 

П
ро

ве
рк

а 
на

 з
на

ни
ят

а .
 

О
бо

бщ
ен

ие

Определяне нивото на знанията и уменията на учени-
ците, придобити през първия учебен срок, по отноше-
ние на:
– правила за безопасна работа в компютърния каби-
нет;
– основни части на компютърната система;
– цифров, символен блок и клавиши стрелки от ком-
пютърната клавиатурата .
(Тестът е на с . 135 .)
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Календар
Тема

Вид на урока
Дейности

Месец Сед-
мица НЗ Друг

II 18 .

Щракам и хвър-
чило избирам, 
балона с буква 
маркирам 

Ка
рт

а 
за

 о
це

ня
ва

не
 .

Уп
ра

ж
не

ни
е

Маркиране на обект с еднократно щракване на миш-
ката; промени в работния екран, смяна на елементите 
от работния екран . Откриване на думи, съдържащи 
съгласните Ж, С, Г и Ш, чрез откриване на съответните 
елементи от екрана .
Игри: „Хвърчила”, „Цветни балони” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 17 .
(Модел на карта за оценяване е даден на с . 128 .)

II 19 .

Смятам, местя, оц-
ветявам и гората 
опознавам 

НЗ Упр . Маркиране и позициониране с еднократно щракване 
на мишката, избор на елементи от екрана, работа с 
цветова палитра и инструменти за оцветяване . Рису-
ване на елементите от игрите в прозореца на програ-
мата MS Paint и съхраняване на файла с картинките в 
учебния компютър .
Игри: „За гъби”, „Горски плодове” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 18 .

II 20 .

Курсора на мишка-
та позиционирам, 
ако от клавиатура-
та набирам 

НЗ Упр . Маркиране с еднократно щракване на мишката, 
влачене, избор на елементи от меню, писане от кла-
виатурата на буква Ч и други изучени букви . Писане 
на буквосъчетанието ДЖ, работа с цветова палитра 
и инструменти за оцветяване . Рисуване на плодове и 
зеленчуци в прозореца на програмата MS Paint и съх-
раняване на файла с картинките в учебния компютър .
Игри: „Зеленчукова градина”, „На полето” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 19 .

II 21 .

Всичко с мишката е 
лесно – уча и рису-
вам чудесно

НЗ Упр . Маркиране с еднократно щракване на мишката, 
влачене, избор на елементи от меню, писане от кла-
виатурата на цифри и изучени букви, приложение на 
клавиш NumLock, работа с цветова палитра и инстру-
менти за оцветяване . Рисуване на българското нацио-
нално знаме в прозореца на програмата MS Paint и 
съхраняване на файла в учебния компютър .
Игри: „В клас”, „Отново в клас” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 20 .

III 22 .

Компютърни уме-
ния прилагам и за 
промените в при-
родата научавам 

НЗ Упр . Маркиране с еднократно щракване на мишката, вла-
чене, избор на елементи от меню, писане от клави-
атурата на цифри и букви, приложение на клавиши 
NumLock; Backspace; CapsLock , работа с цветова пали-
тра и инструменти за оцветяване . 
Игри: „Промени в природата”, „Условия за живот” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 21 .
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Календар
Тема

Вид на урока
Дейности

Месец Сед-
мица НЗ Друг

III 23 .

Електронни кар-
тички редя – с тях 
животните ще поз-
дравя 

НЗ Упр . Използване на библиотека с готови образи при съз-
даване на собствен графичен проект . Създаване и 
разпечатване на документ, съдържащ комбинирана 
информация . Маркиране с еднократно щракване на 
мишката; влачене; избор на елементи . Рисуване на 
мартеница, цветя и/или поздравителни картички в 
прозореца на програмата MS Paint . Съхраняване на 
файла в учебния компютър; разпечатване .
Игри: „Мартеници в гората”, „За мама” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 22 .

III 24 .

Снимки, филми и 
писма – има много 
изненади в новата 
игра

НЗ
Ка

рт
а

за
 о

це
ня

ва
не

Развитие на умение за разглеждане на снимки и ви-
деофайлове с медиаплеър . Усвояване на умение за 
разпечатване на документ . Усвояване на умение за 
„двойно щракане” и упражняване на уменията за бър-
зо щракане с основния бутон на мишката, местене на 
обекти и изчертаване на траектории с мишката . При-
ложение на клавиши Enter, Esc, Space и Shift . 
Съхраняване и разпечатване на файлове, създадени с 
програмата MS Paint .
Игри: „В магазина за техника”, „Кой какво направи” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 23 .

III 25 .

С компютъра исто-
рия ще уча, а в биб-
лиотеката какво ли 
ще получа 

НЗ Упр . Упражняване на умението за попълване чрез клави-
атурата на липсващи букви на правилните им места и 
въвеждане на думи . Усвояване на умението за работа 
с табулатора на клавиатурата (клавиш Tab) . Прило-
жение на клавиш CapsLock . Усвояване на умението за 
стартиране на звуков файл – работа с аудиоплеър . Уп-
ражняване на умението за местене с мишката .
Игри: „В музея”, „В библиотеката” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 24 .
(Модел на карта за оценяване е даден на с . 130 .)

IV 26 .

Клавишите с букви 
натискам и лесно 
азбуката изписвам

Упр . Работа с клавиатура – всички букви от азбуката . Рабо-
та със звукова информация . Усвояване на умението 
за въвеждане на думи от клавиатурата . Изписване на 
буквите от българската азбука в прозореца на програ-
мата MS Paint .
Игри: „Азбука”, „Гатанки” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 25 .
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Календар
Тема

Вид на урока
Дейности

Месец Сед-
мица НЗ Друг

IV 27 .

Пред монитора ро-
дината разглеждам 
и горди стихове 
нареждам

НЗ Упр . Разглеждане на фотофайлове . Работа с видеоплеър . 
Работа със звук . Влачене и пускане . Работа с клавиа-
тура – въвеждане на думи . Създаване на цялостна и 
завършена картина – пейзаж, чрез използване на ин-
струментите на програмата MS Paint .
Игри: „Забележителностите в България”, „Стихотворе-
ния” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 26 .

IV 28 .

На екрана при-
казка сглобявам и 
електронна покана 
създавам

Упр . Работа с видеоплеър . Работа със звук .
Създаване на собствен графичен проект с готови 
елементи . Съхраняване и разпечатване на документ . 
Създаване, съхраняване и разпечатване на „Покана” в 
прозореца на програмата MS Paint . 
Игри: „Дядо вади ряпа”, „Покана” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 27 .

V 29 .

Финален тест

П
ро

ве
рк

а 
на

 з
на

ни
ят

а .
 

О
бо

бщ
ен

ие

Определяне нивото на знанията и уменията на учени-
ците, придобити през учебната година, по отношение 
на:
– основни части на компютърната система и тяхното 
приложение;
– символни, цифрови и служебни клавиши от компю-
търната клавиатура;
– приложение на еднократното и двукратното щрак-
ване с основния бутон на мишката .

V 30 .

Разделям се с вас 
чак до втори клас

Ка
рт

а 
за

 о
це

ня
ва

не
 . 

О
бо

бщ
ен

ие

Обсъждане на резултатите от теста . 
Игри: „ Календар”, „Компютърна история” .
Изпълнение на задачи за самостоятелна работа към 
тема 28 .
Упражняване на придобитите знания и умения за 
работа с мултимедийна информация . Обобщение на 
устройствата, изграждащи компютърната конфигура-
ция . 
(Модел на карта за оценяване е даден на с . 133 .)

V 31 .

Резерв Час за занимания по интереси . Децата могат да играят 
любимите си игри от диска към учебното помагало по 
ИТ за 1 . клас или да рисуват, пишат и оцветяват в про-
грамата MS Paint . 
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

Методическите насоки за провеждане на учебния час по всяка една от темите са направени с цел да се 
помогне на преподавателите в тяхната работа и да се изложи идеята на авторите за съдържанието на всеки 
сюжет, игра или задача .

Както вече бе изложено, при съставяне на учебното помагало за първокласниците (книгата за ученика и 
софтуерния продукт) е разработена идеята учебното съдържание по информационни технологии да се овла-
дява на основата на учебното съдържание по останалите учебни предмети в 1 . клас, като се осъществяват 
действени междупредметни връзки с темите от задължителната подготовка на малките ученици, като се прави 
преговор и упражнение на изучения материал през текущата и изминалите вече учебни седмици . В този сми-
съл разработеният ход на урока ще улесни преподавателите информатици, които не са начални учители и не 
са запознати в детайли с учебните програми по другите предмети от зъдължителната подготвка . От друга стра-
на, началните учители, които не са информатици, са подпомогнати в тяхната обучителна дейност с насоки и 
препоръки за по-успешно представяне пред учениците на новите понятия и въвеждането им в новите умения .

За всяка от темите в учебното помагало под формата на таблица са изложени нейните цели, задачи, очак-
вани резултати, понятия и ключови думи, подходи, методи, средства и междупредметни връзки . В този сбит 
формат са дадени всички най-важни акценти на възможностите, търсените резултати и технологията на дости-
гането им .

Изнесени са идеи и възможности за по-пълно обхващане на функционалността на софтуерния продукт с 
неговите образователни игри . Обяснена е и приложимостта на всички задачи в книжното тяло и препоръчи-
телната последователност за изпълнението им от учениците .

След всяка таблица по съответната тема са представени методическите указания и препоръките за разра-
ботването ù . В тях обстойно са описани задачите на урока по информационни технологии и реализирането им 
посредством обучението по останалите предмети, сюжетната основа, върху която е разработен урокът, кон-
кретните задачи за реализиране на целите, указанията и препоръките за хода на самия урок .

Методическите насоки, изложената последователност за хода на урока, провеждането на предложените 
беседи или дискусии, прилагането на педагогическите похвати са примерни варианти, които да подпомогнат 
преподавателите при подготовката и провеждането на учебния час .

Възползвайки се от предложените методически насоки, преподавателят има възможност да планира учеб-
ния час и да се превърне в негов модератор .
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Тема 1: Първокласник съм и компютърните правила научавам в игра

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Въвеждане на учениците 
в същността на предмета 
„Информационни техноло-
гии” . 
2 . Запознаване на ученици-
те с учебното помагало „Ин-
формационни технологии” 
за 1 клас .
3 . Запознаване на ученици-
те с правилата за работа и 
поведение в компютърния 
кабинет . 
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения за 
използване на компютърна 
терминология .
2 . Развиване на устната реч .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на положи-
телна мотивация за овладя-
ване на нови знания .
2 . Възпитаване на правилно 
отношение към техниката в 
компютърния кабинет (КК) . 

На равнище 
понятия уче-
никът: 
Разбира сми-
съла на всяко 
от действията 
в правилата 
за работа в 
КК . 
На равнище 
умения уче-
никът:
Може да въз-
произведе 
правилата за 
работа в КК . 
На равнище 
отношения 
ученикът:
Проявява 
интерес към 
компютъра и 
към обучава-
щите компю-
търни игри . 

компютър, 
компютъ-
рен каби-
нет,
правила 
за работа 
в компю-
търния 
кабинет

за нови 
знания

действен – 
при осмисля-
не на новите 
знания
интерактивен 
– при използ-
ване на раз-
лични дидак-
тични игрови 
упражнения и 
ролеви игри
интегрален 
– чрез обвърз-
ване на знани-
ята по пред-
метите „Ин-
формационни 
технологии”, 
„Математика”,
„Български 
език”, „Роден 
край”, „Изобра-
зително изку-
ство” .

словесни 
– разказ, 
беседа, дис-
кусия
нагледни – 
наблюде-
ние, демон-
страция
игрови – 
чрез игрите: 
„Училищен 
двор
„Плетени-
ца” 
„Компютъ-
рен каби-
нет”

за онаг-
ледяване 
– игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа – 
задачите в 
книжното 
тяло: с . 4 и 5
за контрол 
и оценка – 
задачата за 
самостоя-
телна рабо-
та на с . 5

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Въвеждане на децата в същността на предмета ИТ и създаване на поло-

жителна нагласа за използване на компютърната система . Запознаване на децата с учебното помагало и с не-
говите герои . Запознаване с инструкцията за безопасни условия на обучение и труд в компютърните кабинети .

2. Български език и литература: Развиване на умения за съставяне на изречения по сюжетна картинка . 
Съставяне на въпросителни и съобщителни изречения . 

3. Математика: Развиване на умения за ориентиране в пространствените отношения и изразяването им 
чрез подходящ предлог или наречие: пред, зад, под, високо, ниско, ляво, дясно .

4. Роден край: Затвърждаване на знанията за цветовете на националното знаме .
5. Изобразително изкуство: Използване на цветовете като изразно средство – оцветяване на предмети, 

изобразени в контур .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Училищен двор със сграда на училище . Над вратата на училището има венец от цветя в кон-

тур . Пред сградата има пилон с националното знаме (знамето е само в контур) . Виждат се деца и родители, 
отиващи към училищния двор . На преден план са нашите основни герои: Панделка – момиченце в 1 . клас, което 
заедно с майка си отива за първи път в училище . Носи цветя . Малко зад тях вървят Ягодка и Зайо . Зад една от 
колоните на сградата се е скрил Флаш . На стълбите на училището е застанал човек от училището, който държи 
в едната си ръка звънец . 
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• Картина 2 – Вътрешен изглед на училищен компютърен кабинет . Виждат се 4 работни места, като на 
всяко има: компютърна кутия, плосък монитор, клавиатура, колонки или слушалки, мишка . В компютърния 
кабинет са нашите герои . Всяка една от картинките на четирите работни места съответства на основно правило 
от правилата за работа в компютърен кабинет .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите: 
• По информационни технологии са ориентирани към:
– откриване на скрити анимирани ефекти чрез движение на мишката в игра „Училищен двор”;
– избиране на цвят от палитра според легенда, съответстващ на цифрите от 1 до 5, и оформяне фигурата 

на Флаш в игра „Плетеница” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– откриване и описание на героите;
– назоваване на обектите, изобразени на картината;
– съставяне на разказ по картината;
– оцветяване на националното знаме и венеца от цветя над входа .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към
– откриване на правилните и неправилните дейности в компютърния кабинет чрез щракане с мишката в 

игра „Компютърен кабинет” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– описание на обектите на картината и действията им;
– осмисляне и устно описание на забранените дейности в компютърния кабинет;
– разпознаване и назоваване на забранените за внасяне в компютърния кабинет предмети .
Задачите за самостоятелна работа по темата в книжното тяло се изпълняват по указание на учите-

ля във време, определено от него. 

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с разказ по първата сюжетна картина – първия учебен ден . Учителят запознава 

децата с персонажите в учебното помагало . Панделка е момиченце в 1 . клас, което заедно с майка си отива за 
първи път в училище . Носи цветя . Малко зад тях вървят Ягодка и Зайо . Зад една от колоните на сградата се е 
скрил Флаш – нашият извънземен герой, който е катастрофирал с кораба си на Земята и се е скрил в сградата 
на училището . Ягодка и Зайо са домашните приятели на Панделка и не желаят да я изоставят, когато тя тръгва 
на училище . Извънземният герой Флаш по време на учебната година ще опознава живота на Земята заедно с 
всички първокласници . Панделка ще го запознава с живота в града и в училището, Ягодка – с живота на полето, 
а Зайо – с живота в гората . Флаш е много любопитен и не по-малко палав .

Урокът може да продължи с беседа . Желателно е учителят да стимулира учениците да правят съобщителни 
и въпросителни изречения и да разказват по картината, като използват предлозите пред, зад, под и наречията 
високо, ниско, ляво, дясно. 

Постепенно учителят може да насочи вниманието на децата към компютърния кабинет, на който е пос-
ветен сюжет 2 . Виждат се 4 работни места, като на всяко има: компютърна кутия, плосък монитор, клавиатура, 
колонки или слушалки, мишка . На работните места са нашите герои Панделка, Зайо, Ягодка и Флаш . Обсъждат 
се действията на всеки един от тях, като се дава възможност на децата да споделят кое е правилно и кое – не . 
Може да се започне с въпроси като: „В кой кабинет са нашите герои? Как познахте, че са в компютърния каби-
нет? Колко са работните места в кабинета? Има ли някой опит в работа с компютър? Необходимо ли ни е елек-
трическо захранване, за да работим с компютър? Кои домашни уреди работят с ток и как трябва да се работи с 
тях? Можете ли да познаете кои от героите работят правилно и кои – неправилно?” .

След дискусията е добре учителят да обобщи правилата за безопасност и хигиена на труда в компютърния 
кабинет . 

Правилата са:
1. Работете с компютрите само в присъствие на учител.
2. В кабинета не се внасят храни и напитки.
3. Не отваряйте компютърната кутия.
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4. Използвайте интернет само за учебни цели, като не споделяте лични данни.
5. Работете само с чисти ръце и дрехи.
6. Не излагайте мониторите директно на слънчева светлина.
След приключване на тази част на урока, тъй като се предполага, че децата работят по двойки, се възлага 

на всяко първо дете в двойката да изпълни задачите към първата сюжетна картина в учебното помагало . В това 
време второто дете може да работи със задачите по информационни технологии от игрите в диска по сюжетна 
картина 1 . (Компютрите трябва да са предварително включени и да са стартирани игрите от диска към помагало-
то .) След това децата могат да разменят ролите си . Когато се приключи с изпълнението на задачите към сюжет 1, 
първото дете се връща към работа в учебното помагало по задачите към сюжетна картина 2 . Второто дете рабо-
ти със задачите по информационни технологии от игрите в диска по сюжетна картина 2. Следва отново смяна . 

Задачите за самостоятелна работа по темата от книжното тяло могат да се възложат на децата, които бързо 
се справят с останалите практически задачи . Ако времето на часа не стигне, тези задачи могат да се възложат 
като домашна работа . 

Тема 2: Когато порасна голям, за компютъра трябва много да знам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с основ-
ните части на настолен 
компютър .
2 . Формиране на предста-
ва за това, как компютъ-
рът помага на хората . 
3 . Изграждане на начални 
умения за използване на 
мишка .
Развиващи цели:
1 . Споделяне на собствен 
опит от наблюдения за из-
ползването на компютъра .
2 . Разпознаване на основ-
ни геометрични фигури .
3 . Обогатяване на реч-
никовия запас с думи от 
компютърната термино-
логия и включването им в 
активния речник .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на по-
ложителна мотивация 
за овладяване на нови 
знания .
2 . Възпитаване на поз-
навателни интереси към 
професионално развитие . 

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Разпознава ча-
стите на КИС . 
2 . Определя „по-го-
лямо и по-малко” .
3 . Разпознава кръг . 
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Може да възпро-
изведе наименова-
нията на частите на 
КИС .
2 . Разбира пред-
назначението на 
отделните компю-
търни устройства .
3 . Може да наи-
менова няколко 
професии, при 
които се използва 
компютър
На равнище отно-
шения ученикът:
Проявява интерес 
към практическите 
задачи и информа-
ционните знания и 
умения

устрой-
ства, миш-
ка, екран, 
монитор, 
системна 
кутия, 
колонки, 
слушалки

за нови 
знания

действен 
– при ос-
мисляне 
на новите 
знания
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения 
и ролеви 
игри
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Математи-
ка”, „Българ-
ски език” 
и „Роден 
край”, „Изоб-
разително 
изкуство”

словесни 
– дискусия, 
разказ
нагледни – 
показване 
устрой-
ствата на 
компютъра; 
избиране на 
елементите 
от екрана
практичес-
ки – 
при избор 
на знак > 
или <;
при опре-
деляне на 
компютър-
ната част, 
която е в 
кръг
игрови – 
чрез игрите 
от диска по 
темата

за онагле-
дяване – 
устройства-
та на ком-
пютърната 
система
за самос-
тоятелна 
работа – 
задачите в 
книжното 
тяло на с . 6 
и с . 7
за контрол 
– чрез из-
пълнение 
на задачите 
в компю-
търните 
игри:
„Повече, по-
малко”
„Компю-
търни ус-
тройства”
„Изречение”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Разпознаване и наименоване на отделните устройства на компютърната 

система . Интуитивно използване на мишката .
2. Български език и литература: Развиване на умения за откриване броя на думите в изречение .
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3. Математика: Развиване на умения за разпознаване на знаците > и < и за решаване на неравенства с тях .
4. Роден край: Развиване на умения за разпознаване на различни професии, при които се използва компютър .
5. Изобразително изкуство: Развиване на умения за използване на цветовете като изразно средство – 

оцветяване в контури .

Основа, върху която се разработва урокът:
 • Картина 1 – На страницата са дадени 4 рисунки на хора, работещи с компютър: писател, на чийто екран 

се вижда текст, към този компютър има принтер, от който излиза напечатан лист; пилот, който седи в отпусната 
поза, а бордовият компютър управлява самолета; инженер, който е пред компютър, на чийто екран се вижда 
скица на завод; музикант, който седи пред компютъра и е със слушалки на ушите, на екрана на компютъра се 
виждат ноти . 

 • Картина 2 – В едър план са показани частите на настолен компютър: компютърна кутия, монитор, клави-
атура, мишка, колонки, принтер, слушалки, уебкамера . 

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– използването на компютъра в живота на хората;
– щракане с мишката върху определен елемент от екрана, слушане на звук от компютъра в игра „Повече, 

по-малко” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– назоваване на професиите, изобразени на картинките;
– описание на това, за какво използват компютъра писателят, пилотът, инженерът, музикантът;
– отговор на въпроса, кои други професии използват компютър в своята работа;
– изказване на предпочитание как детето иска да ползва компютъра, когато порасне голямо;
– търсене на съответствие в редица от еднакви предмети по зададен модел .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите: 
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– разпознаване на устройствата на компютърната система; 
– определяне предназначението на всяко едно устройство; 
– откриване на устройствата, нарисувани в учебното помагало, които съществуват в училищните компю-

търни системи;
– щракане с мишката върху определен елемент от екрана, слушане на звук от компютъра в игра „Компю-

търни устройства”;
– щракане върху определен елемент от екрана в игра „Изречение” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– назоваване на устройствата на компютърната система;
– описание на устройствата на училищната компютърна система;
– ограждане на компютърните части, с които се чува звук .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия за споделяне на личен опит за какво децата или техните родители и 

близки ползват компютъра у дома или на работното си място . След това се прави връзка със сюжет 1 от учебно-
то помагало . Децата устно разказват дали познават изобразените на страницата професии и описват как ком-
пютърът помага на всеки един от специалистите . Всяко дете трябва да очертае в учебното помагало картинка-
та, която отговаря на неговите интереси за използване на компютъра, когато порасне голям . След това урокът 
може да продължи с разказ по темата „Как компютърът помага в учебния процес, за да можем да го ползваме, 
трябва да се научим да работим с него и на първо място да знаем неговите устройства .” 

Желателно е учителят да назовава имената на компютърните устройства и разказва за какво служи всяка 
част . Децата да ги повтарят . След това може да се организира редичка: всяко дете иска от съседчето си да му по-
каже определена компютърна част и да определи нейното предназначение . Целта е да се запаметят имената на 
компютърните части . Когато тази задача приключи, всяко дете огражда компютърните части, с които чува звук . 
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След включване на компютъра всяко първо дете от двойката започва да изпълнява играта „Повече, по-
малко” . Докато то работи в тази игра, второто дете работи в учебното помагало, като трябва да намери съответ-
ствията между редиците с компютърни устройства и да очертае еднаквите . След това децата в двойката сменят 
дейностите си . По сюжетна картина 2 първото дете работи с играта „Компютърни устройства” и „Изречение”, а 
второто – в учебното помагало оцветява компютърните части, дадени в контури . След това децата разменят 
дейностите си . 

Ако има възможност да работят самостоятелно на компютър, децата могат да приключат с игрите, а дей-
ностите в учебното помагало да останат за най-бързите или за домашна работа . 

Тема 3: С компютърната мишка се запознавам, фигури ще преброявам

Цели Очаквани резултати
Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1. Запознаване с 
мишката като ком-
пютърно устрой-
ство .
2 . Запознаване с 
действията посоч-
ване, щракане . 
Развиващи цели:
1 . Развиване на 
умения за работа 
с компютърна 
мишка .
2 . Въвеждане на 
понятието „икона .”
Възпитателни 
цели:
1 . Възпитаване на 
желание за работа 
с компютър и из-
ползване на подхо-
дяща за възрастта 
програма .
2 . Формиране на 
правилни навици 
за използване на 
компютърна миш-
ка . 

На равнище понятия 
ученикът: 
1 . Разпознава и назова-
ва мишката като ком-
пютърна част .
2 . Разпознава ляв и де-
сен бутон на мишката .
3 . Осмисля понятието 
„показалец на мишка-
та” .
4 . Прави връзка между 
движението на миш-
ката по повърхността 
на работната маса и 
движението на показа-
леца ù .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Държи правилно 
мишката .
2 . Използва действия 
„показване” и „щрака-
не” . 
На равнище отноше-
ния ученикът:
Проявява интерес към 
практическите задачи и 
информационните зна-
ния и умения .

показалец 
на мишка-
та,
движе-
ние на 
мишката, 
посочване, 
щракане, 
ляв и де-
сен бутон 
на мишка-
та, икона

за 
нови 
знания

действен – 
при осмисля-
не на новите 
знания
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения и 
ролеви игри
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Информа-
ционни 
технологии”, 
„Математи-
ка”, „Българ-
ски език” и 
„Изобрази-
телно изкус-
тво”

словесни – 
дискусия
нагледни – 
демон-
страция на 
движението 
на мишката 
по равна 
плоскост, 
съответства-
що на дви-
жението на 
показалеца 
ù, действия 
„показване” 
и „щракане”
практичес-
ки – при от-
криване на 
буква А;
при откри-
ване и пре-
брояване на 
геометрични 
фигури
игрови – 
чрез игрите 
от диска по 
темата

за онагле-
дяване – 
компютърна 
мишка, ляв и 
десен бутон,
показалец 
на мишката
за самос-
тоятелна 
работа – 
чрез работа 
върху зада-
чите в книж-
ното тяло на 
с . 8 и 9
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компютър-
ните игри: 
„Свързване”, 
„Буква А”,
„Фигури”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с компютърната мишка, с ляв и десен бутон на мишката . 

Осмисляне на връзката между движение на мишката по плоска повърхност и движението на показалеца ù по 
екрана . Запознаване с действия „показване” и „щракане” . Изграждане на навици за правилно използване на 
мишката . 

2. Български език и литература: Развиване на умения за разпознаване на буква А .
3. Математика: Развиване на умения за откриване на геометрични фигури: кръг, квадрат (правоъгълник), 

триъгълник; въвеждане на числата 1, 2, 3 .
4. Изобразително изкуство: Използване на цветовете като изразно средство – оцветяване в контури .
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Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На първата страница е нарисувана картина на компютърна мишка в увеличен план . Това е 

нашата героиня Мишка, която живее в компютърния кабинет и ще показва на Панделка и другите герои какви 
са нейните задължения в компютъра . Под голямата картина има 3 по-малки . На първата е изобразен правил-
ният начин за позициониране на пръстите на ръката върху бутоните на мишката . На следващите две картинки 
са показани два неправилни начина за позициониране на пръстите . Първи неправилен начин – мишката не се 
покрива от цялата длан, дланта е вдигната високо нагоре, мишката се държи с върховете на пръстите . Втори 
неправилен начин – мишката не се държи с дланта, а само показалецът натиска левия бутон .

• Картина 2 – На страницата е показана компютърна маса, около която са разположени Панделка, Зайо, 
Ягодка, Флаш . Мишка е на масата . Най-голяма част от картината заема мониторът, на чийто екран се виждат 
три икони (интернетексплорър и скайп, а третата е иконата на нашия диск) . Мишка държи показалка и „сочи” 
иконата на нашия диск . Иконата е с по-тъмен цвят, т .е . тя е маркирана . Чрез тази картина трябва да се направи 
връзка с действията „показване” и „щракане”, изпълнявани с мишката . 

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите :
• По информационни технологии са ориентирани към:
– разглеждане на външното устройство на компютърната мишка; 
– усвояване на правилния начин за работа с мишка;
– практическо движение на мишката по работна повърхност;
– щракане с левия бутон на мишката, без да се пречи на работата на КИС;
– извършване на действие „показване” и „щракане”; слушане на звук от компютъра в игра „Свързване” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– споделяне на личен опит от работата с мишката;
– откриване и отбелязване на правилния начин за работа с мишката;
– слушане на стихотворението „Приказка на Мишка” .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– осмисляне на връзката между движение на мишката и показалеца ù на екрана;
– разпознаване на икона;
– разпознаване на маркирана икона;
– движение на мишката, щракане; 
– въвеждане на цифри от клавиатурата в игри „Буква А” и „Фигури” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на устно описание по картината в помагалото;
– очертаване на маркираната икона; 
– разпознаване на буква А;
– разпознаване на геометрични фигури;
– оцветяване с определен цвят .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия за компютърните части . Децата вече са запознати с устройствата и 

би трябвало да могат да ги назовават и да определят за какво се използват . От общата тема за компютърните 
устройства може да се премине към темата за компютърната мишка . Трябва да се покаже правилната поза на 
ръката при държане на мишката, да се покажат неправилни пози и да се обясни защо са неправилни – защото 
липсва контрол върху мишката, не могат да се извършват прецизни движения и т .н . Да се обърне внимание 
върху изпускането на мишката – води до нейната повреда . След приключване на дискусията за мишката като 
устройство се преминава към очертаване в книжното тяло на картинката с правилния начин за работа с мишка .

След това може да се премине към демонстрация на показалеца на мишката . Необходимо е да се внуши 
на децата, че показалецът повтаря техните движения по работната повърхност на бюрото . Желателно е да се 
обърне внимание, че в случаи, когато показалецът не се движи, има някакъв проблем с мишката . Показват се 
двата ù бутона . Обяснява се, че се използва повече левият, а десният – по-рядко . Добре е да се разясни, че има 
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хора, които пишат и работят с лявата ръка и затова е възможно бутоните на мишката да се настройват . Ако има 
дете, работещо с лява ръка, учителят е желателно да обърне настройките на бутоните . (Това става чрез: Start/
Control Panel/Mouse). 

След като учениците са осмислили действията с мишката, може да се обясни на децата, че мишката не се 
движи самоцелно по екрана, а трябва да достигне до някои от „картинките” на него, наречени икони . Без да 
се въвежда понятието „програма”, се разяснява, че игрите в нашия учебен продукт са „скрити” зад една такава 
икона и за да могат децата да играят, трябва да покажат иконата . За целта първо се стимулират да разпознаят в 
книжното тяло на с . 9 коя икона е маркираната и да я оградят . 

След включване на компютъра учителят може да предложи на всяко дете да движи мишката, да посочва 
иконата на диска към учебното помагало и да я маркира с еднократно натискане на левия клавиш на мишката . 
Ако има и други икони на десктопа (работния плот), може да се постави допълнителна задача на децата да ги 
покажат и маркират . Тъй като децата са много ентусиазирани да работят с компютрите, добре е предварително 
да се направят икони препратки, така че ако някоя бъде изтрита или ù се случи нещо друго, това да не се отрази 
на работата . 

След като всички ученици упражнят работата с мишката, може да се премине към работа по двойки . Пър-
вото дете от двойката изпълнява играта „Свързване”, а второто работи в книжното тяло, като свързва точки с 
цел да получи контура на мишката и да го оцвети . Следва нова размяна на дейности – първото дете изпълнява 
игрите „Буква А” и „Фигури”, а второто – в книжното тяло оцветява геометричните фигури – съответно право-
ъгълника в червено, триъгълника в жълто, кръга в синьо, квадрата – в кафяво . След приключване учениците 
разменят дейностите си .

Към играта „Свързване” децата слушат от диска запис на стихотворението за мишката:

Приказка на Мишка

Аз съм Мишка – мишорана, 
станах рано отзарана,
да посрещна в първи клас 
Зайо, Панделка и Флаш .

В компютърния кабинет
приказка ще им разкажа
не за нови панталони,
а за моите бутони . 

Имам и опашка сива,
във компютъра се скрива .
Имам си и два бутона – 
два велики шампиона . 

Левият е работлив 
– щрака, влачи и избира .
Десният е мързелив – 
ту работи, ту се спира . 

Имам показалец бял –
ходи по екрана цял .
Левият бутон щом щрака,
втурва се напред в играта .

Туй, приятели, съм аз, 
малка Мишка – мишорана,
из компютърния свят
ще ви водя в първи клас .

Ако има достатъчно време до края на учебния час, учителят може да запознае децата с иконата на обра-
зователния софтуер MS Paint.
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Тема 4: Компютърните части зная, компютърни игри играя

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Изграждане на пред-
става за комплексност 
на компютърната сис-
тема .
2 . Усвояване на уме-
ние за извършване на 
действие „влачене” с 
мишката .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за работа с мишка .
2 . Развиване на умение 
за намиране на съот-
ветствие .
3 . Развиване на устната 
реч – споделяне на 
опит от детски игри .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на же-
лание за работа с ком-
пютър .
2 . Възпитаване на же-
лание за използване на 
компютърни игри .

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Разпознава миш-
ката като компю-
търно устройство .
2 . Разпознава ляв 
и десен бутон на 
мишката и знае 
предназначението 
им . 
3 . Осмисля дейст-
вието „влачене” . 
На равнище уме-
ния ученикът:
Може да извършва 
действие „влачене” . 
На равнище отно-
шения ученикът:
Проявява интерес 
към практическите 
задачи и информа-
ционните знания и 
умения .

влачене, 
компютър-
на игра, 
ниво на 
игра, 
квадрат

за нови 
знания,
упраж-
нение

действен 
– при ос-
мисляне на 
новите зна-
ния
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения и 
ролеви игри
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Мате-
матика”, 
„Български 
език”, „Роден 
край”, „Изоб-
разително 
изкуство”

словесни – 
беседа 
нагледни – 
показване 
начина за 
извършване 
на действие 
влачене
практичес-
ки – при 
сглобяване 
на цяло от 
отделни 
части,
при търсене 
на съответ-
ствие по 
определен 
признак,
при извърш-
ване на пре-
смятания с 
числата от 0 
до 4 
игрови – 
чрез игрите 
от диска по 
темата

за онагле-
дяване –
мишка и 
действие 
„влачене” с 
мишката
за самос-
тоятелна 
работа – 
задачите в 
книжното 
тяло на с . 10 
и 11
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компю-
търните 
игри 
„Пъзел”
„Групиране”, 
„Колко са”.

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на понятията „мишка”, „бутони на мишка”, „действия с 

мишка” . Усвояване на действие „влачене” .
2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за букви А и Ъ .
3. Математика: Усъвършенстване на уменията за смятане с числата от 0 до 4 . 
4. Роден край: Актуализиране на знанията на децата за техните игри вкъщи и в парка; за игрите  в училищ-

ния двор; за компютърните игри .
5. Изобразително изкуство: Усъвършенстване на уменията за рисуване на определен предмет .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На лявата страница е изобразен предният панел на компютърна кутия, оформена като къща . 

На къщата има надпис „ИГРИ” . Пред къщата има зелена поляна . Това е „Къщата на компютърните игри” . Почти 
пред вратата ù е Mишка, левият бутон на която е натиснат, а за кабела ù са се хванали Зайо, Панделка, Ягодка и 
Флаш . Мишка е „напрегнала” мишци, за да ги довлачи до къщата . Картината създава усещането, че Мишка тряб-
ва да достигне с този „товар” до къщата, където са игрите, като влачи останалите герои . Пред къщата има двор 
с различни детски уреди за игра – пързалка, люлка, топка, въже за скачане . На алеята към къщата е начертана 
дама . Под съответните обекти са дадени схеми на думите: дъб, кълвач, пързалка, въже .

• Картина 2 – На дясната страница е показана вътрешността на къщата на игрите . Виждат се три врати . На 
първата врата на табела са нарисувани различни предмети от ученическия бит: химикалки, тетрадки, учебни-
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ци, моливи, компютър . Това е вратата, зад която се намират игри, свързани с групиране на предмети, и пъзели . 
Пред тази врата е застанала Ягодка . На втората врата табелата е кръгла и съдържа различни шарени числа – 1, 
2, 3, 4 . Това е вратата, зад която са игрите с числа . Пред тази врата е застанал Зайо . На третата врата табелата е 
квадратна и са нарисувани шарени букви А, Б, В . Това е вратата, зад която се намират игрите с букви . Пред нея 
е застанал Флаш .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите :
• По информационни технологии са ориентирани към:
– влачене с мишката на обекти от екрана с цел подреждане на пъзела в игра „Пъзел”;
– упражняване на влачене с мишката при групиране на предметите в игра „Групиране;
– откриване и назоваване на липсваща компютърна част .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– изписване буквите на изучените гласни звукове в схемите на думите;
– споделяне на преживявания, свързани с игрите на децата и с компютърните игри;
– рисуване на липсващата част на компютърна система .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– щракане с десния бутон на мишката при решаване на задачите и свързване на предметите с техния брой 

в играта „Колко са?”; 
– откриване на вратата на компютърния кабинет по картинка .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– откриване на фигурите квадрат, кръг и очертаване с определен цвят;
– решаване на задачи с числата от 0 до 4;
– откриване броя на предмети .

Указания и препоръки за разработване на урока: 
Урокът може да започне с беседа за игрите на децата . Те могат да бъдат провокирани да споделят своя 

опит в различните игри с топка, дама и т .н ., които играят с приятелите си в свободното време . За опора е жела-
телно да се използва първата сюжетна картина и децата да разкажат кои от тези уреди за игра познават, знаят 
ли как се играе на дама . След беседата децата се насочват към изпълнение на задачите към сюжетна картина 1 . 
След изпълнението ù могат да бъдат провокирани с въпросите: „На какво прилича къщата на картината?”, „Как-
ва е връзката между компютъра и игрите?” . Постепенно вниманието им се насочва към компютърните игри . Тук 
отново могат да споделят опита си . 

Урокът може да продължи с разговор за компютърната мишка . С цел затвърдяване на знанията е желател-
но на децата да се зададат въпроси като например: „Знаете ли какво е устройството на мишката и кой клавиш 
използвахте в предишните уроци? Какво действие се извършва с този клавиш?” Добре е да се направи връзка 
с това, дали случайно при работата в предишните часове не им се е случило някой от обектите по екрана да се 
премести, когато са искали да щракнат върху него (Много често начинаещите в работата с компютър не преци-
зират действията си и продължават да движат мишката, когато извършват действие „щракане” . Така вместо да 
получат маркиран обект, се извършват действия „влачене” и „преместване” на обект .)

След това е желателно да се обясни и онагледи действието „влачене” . Да се направи връзка отново с пър-
вата сюжетна картина, като се зададат въпросите „Кой в момента влачи? Защо Мишка влачи другите герои?” – за 
да ги въведе в къщата на игрите . А какви ли игри има в къщата на игрите? Децата трябва сами да се досетят и да 
намерят съответствие между предметите, използвани в табелите на вратите, и игрите зад тях . Следва изпълне-
ние на задачата към сюжетна картина 2 .

Урокът може да продължи със стартиране на играта „Пъзел” . (Играта се включва от учителя .) Преди стар-
тирането ù е добре да се обяснят на децата правилата ù и да се организира надпревара между тях кой пръв 
ще подреди пъзела . Чрез тази игра се упражнява действието „влачене” . Предполага се, че децата работят по 
двойки . Докато първото дете от двойката работи с играта, второто работи в книжното тяло, като изпълнява 
задачата за самостоятелна работа 1 . След това децата сменят дейностите си . Докато второто дете от двойката 
играе играта „Групиране”, първото решава задачата за самостоятелна работа 2 . Следва размяна на дейностите 
на децата . Продължава се с втората игра „Групиране”, която е за търсене на съответствие, и тук отново се упраж-
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нява действие „влачене” . В тази игра за първи път се въвежда понятието „ниво на игра” . Желателно е учителят да 
подпомогне децата в търсенето на съответствие и да обясни правилата на играта; също така как се преминава 
към следващо ниво . Може да се организира надпревара между двойките деца при приключване на дейностите 
на първото дете от всяка двойка по задачите от книжното тяло .

С третата игра – „Колко са?”, се осъществява интегративна връзка с математиката . Децата играят по двойки, 
като едното помага на другото . В тази игра се упражнява действие „щракане” . 

В края на урока учителят може да демонстрира стартиране от иконата на работния плот на образовател-
ния софтуер и на програмата MS Paint.

Тъй като този урок е доста дълъг, възможно е задачите за самостоятелна работа от помагалото да се да-
дат за домашна работа, а компютърните игри да се играят по двойки, което укрепва груповия подход .

Тема 5: С двойно щракване е лесно – стартирането става интересно

Цели Очаквани ре-
зултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с мони-
тора и неговото пред-
назначение . 
2 . Въвеждане на по-
нятията „програми”, 
„икони” . 
3 . Формиране на уме-
ние за изпълнение на 
действието двойно 
бързо щракване с миш-
ката .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за двойно бързо щрак-
ване .
2 . Различаване на ус-
тройства и програми .
3 . Изграждане на съот-
ветствие между икона и 
програма
4 . Осъзнаване на връз-
ката игра – програма .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на от-
ношение към програм-
ното осигуряване и на 
зачитане на авторските 
права . 
2 . Възпитаване на же-
лание за използване на 
компютърни игри .
3 . Възпитаване на отно-
шение на другарство и 
взаимопомощ . 

На равнище по-
нятия ученикът: 
1 . Разпознава 
монитора като 
устройство и 
знае неговото 
предназначение . 
2 . Разбира поня-
тието „икона” .
3 . Осъзнава 
понятието „про-
грама” .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Може да пока-
же монитора . 
2 . Може да из-
вършва двойно 
бързо щракване 
с мишката .
3 . Може да стар-
тира програма от 
икона .
На равнище 
отношения уче-
никът:
1 . Проявява ин-
терес към прак-
тическите задачи 
и информацион-
ните знания и 
умения .
2 . Изгражда 
отношение към 
работа с легален 
софтуер .

монитор, 
двойно 
бързо 
щракване, 
икона, 
програма

за нови 
знания

действен 
– при ос-
мисляне 
на новите 
знания
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения 
и ролеви 
игри
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Математи-
ка”,
„Български 
език” и „Ро-
ден край”

словесни 
– обяснение, 
дискусия
нагледни – 
показване на 
икона; 
показване 
на правилен 
начин за из-
вършване на 
двойно бързо 
щракване;
стартиране на 
програма от 
икона
практически 
– при старти-
ране на ос-
новната ико-
на на игрите 
към учебното 
помагало;
самостоятел-
но стартира-
не на игрите 
към урока
игрови – чрез 
игрите от ди-
ска по темата

за онаг-
ледяване 
– монитор, 
икони
за самос-
тоятелна 
работа – 
чрез рабо-
та върху 
задачите в 
учебното по-
магало – с . 
12 и с . 13
за кон-
трол – чрез 
правилно 
стартиране 
на програма 
от икона; 
чрез вярно 
и пълно из-
пълнение на 
задачите в 
компютър-
ните игри: 
„Монитор”,
„Класна 
стая”, „Буква 
У”
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с монитора като част от компютърната система . Запознава-

не с предназначението му . Усвояване на двойно бързо щракване и стартиране на програма от икона . Осъзна-
ване на понятията „икона”, „програма” и на връзката между тях . 

2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за гласна У . 
3. Математика: Решаване на задачи с числата от 1 до 5 . 
4. Роден край: Обогатяване на знанията и уменията за взаимопомощ в училище .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На страницата е нарисувана част от маса с монитор в по-едър план . Пред него в профил се 

вижда Панделка, която държи мишката, като левият ù бутон е натиснат . Около мишката има „искри”, защото 
Панделка щрака бързо с левия бутон . На екрана на монитора се вижда вратата на стаята на игрите с цифрите . 
Пред вратата стои Зайо и чука по нея . Около ръката му също се виждат „искри”, защото той чука по вратата и 
иска да влезе . Идеята е децата да направят асоциация с чукането на вратата, за да се влезе в някакво помеще-
ние, и двойното бързо щракане с мишката, за да се „влезе” в компютърна програма . Децата трябва да отговорят 
устно на въпросите: „Какво прави Зайо, какво прави Панделка?” . Предвидено е квадратче , в което трябва да се 
попълни отговорът на въпроса „Колко пъти трябва да щракне Панделка с мишката?” . Там се очаква да се попъл-
ни цифрата 2 . 

• Картина 2 – На втората страница картинката изобразява нашите герои отново в училищния двор . На ас-
фалта е начертана играта „Дама” . Ягодка и Панделка са около нея . Ягодка е хвърлила плочката върху последно-
то поле на дамата . Отстрани Зайо, Мишка и Флаш са намерили орех . Зайо чука с камък върху ореха и се опитва 
да го счупи . Но е уцелил пръста си . Флаш и Мишка със загрижени физиономии го гледат .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– запознаване с бързо двойно щракване с мишката;
– стартиране на програмата с игрите;
– стартиране на стихотворението за монитора в игра „Монитор”; 
– слушане на стихотворението .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– устно отговаряне на въпросите под сюжетната картина; 
– откриване на гласните звукове, които се съдържат в думата монитор;
– попълване на предвиденото квадратче с цифрата 2 . 

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– откриване на буква У и двойно бързо щракване, за да се определи мястото ù в играта „Буква У”;
– щракване за избор на цвят;
– щракване за оцветяване на затворен контур; 
– щракване на определено място от екрана и въвеждане на цифра в игра „Класна стая” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– последователно изписване на цифрите от 1 до 7 при играта „Дама”; 
– определяне на героя, който има нужда от медицинска помощ;
– назоваване на кабинета, в който се търси медицинска помощ в училище, и очертаването му;
– откриване на буква У в думи;
– смятане с числата до 7 .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Този урок е много важен, защото в него за първи път се прави връзка между хардуер и софтуер и за първи 

път се въвеждат основни понятия в информационните технологии като „икона” и „програма” . Малките деца счи-
тат, че иконите стоят в монитора и са даденост при включването на компютъра . Задачата на учителя е да обясни 
на малките първокласници, че компютърът работи с програми .
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Урокът може да започне с дискусия за компютърните устройства . В тази част на урока се прави прего-
вор на наименованията на устройствата и разпознаването им . Може да се акцентира отново върху мишката, 
бутоните ù и предназначението им с цел окончателно затвърждаване на знанията за тях . След това се преми-
нава към новото устройство – монитора . Децата трябва вече да могат да го назовават и показват . Задачата на 
учителя е да определи предназначението на монитора . Добре е да се стартира компютърна система, на която 
мониторът е изключен, за да усетят децата обратната връзка, която мониторът дава . 

Урокът може да продължи с въвеждането на понятието „икона” и свързването му с понятието „програма” . 
В този момент за първи път се обяснява, че компютърните устройства не могат да работят без програми и 
обратно . Ако има възможност, е добре компютърът да се стартира в DOS режим, за да разберат учениците, че 
иконите не са даденост в компютърната система, а са предварително инсталирани . Те са белег за наличието на 
програми .

След това може да се премине към показване на стартиране на програма от икона, като се демонстрира 
действието „двойно бързо щракване” . Прави се връзка с първата сюжетна картина и се търси аналогията между 
действията на Панделка и Зайо . Учителят е желателно да стартира игрите към учебното помагало от иконата на 
десктопа . След това се излиза от игрите и всяко едно дете трябва да се опита само да ги стартира . Следващата 
стъпка е да се стартира самостоятелно иконата, която отговаря на стихотворението „Аз съм монитор” . Следва 
изслушване на стихотворението . След като вече са извършвали действието „двойно бързо щракване”, децата 
могат да попълнят задачата към сюжетна картина 1 .

В практическата част под контрола на учителя децата, работещи с персоналния компютър, сами стартират 
образователния софтуер и избират играта „Класна стая” . Децата работят по двойки, като първото дете работи с 
мишката и въвежда резултата, а второто решава задачата . Този ред се спазва за първите 5 задачи . За вторите 5 
задачи децата сменят дейностите си .

След приключване на тази игра се излиза в главното меню и второто дете от двойката стартира играта „Буква 
У” . То изпълнява играта, а първото му помага . След като се премине думата „буркан”, децата сменят дейностите си .

Тази организация на работа по двойки не е задължителна, а препоръчителна . Децата могат самостоятелно 
да изиграят игрите, като се редуват .

Задачите за самостоятелна работа могат да се оставят за края на часа или да се дадат за домашна работа .

Аз съм монитор
Имам аз картинки малки,
крият се зад тях програмки .
Двойно с мишката щракни
и в програмата влезни!

Тези мънички картинки
ти икони ще наричаш,
надписи под тях ще сричаш 
и в екрана ще надничаш! 

Ако няма тук програми
с букви, цифри, анаграми,
нищо няма да получиш,
колкото и да се мъчиш .
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Тема 6: Иконата маркирам, но с кой ли бутон играта да стартирам?

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1 . Запознаване с 
клавиш Enter от 
компютърната 
клавиатура .
2 . Разпознаване 
главни и малки 
букви E, И  .
3 . Запознаване с 
часовник, час .
Развиващи цели:
1 . Развиване на 
умение за старти-
ране на програма 
с използване на 
клавиш Enter .
2 . Развиване на 
умение за избор 
на вариант на 
действие .
3 . Развиване на 
умение за самос-
тоятелно старти-
ране на игрите .
Възпитателни 
цели:
Възпитание в точ-
ност и отговорност . 

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Познава кла-
виша Enter от 
клавиатурата.
2 . Знае предназна-
чението му .
3 . Познава часовника .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Може да стартира 
програма, чрез мар-
киране на иконата ù 
и Enter
2 . Определя точния 
час .
На равнище отно-
шения ученикът:
1 . Проявява отго-
ворно отношение 
към ползването на 
клавиатурата .
2 . Проявява интерес 
към практическите 
задачи и информа-
ционните знания и 
умения .
3 . Опазва часовника 
си .

клавиату-
ра, 
клавиш 
Enter, час, 
часовник

за нови 
знания, 
упраж-
нение

действен – 
при осмисля-
не на новите 
знания
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения и 
ролеви игри
интегра-
лен – чрез 
обвързване 
на знанията 
по предме-
тите „Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Математи-
ка”, „Българ-
ски език” и 
„Роден край”

словесни – 
дискусия
нагледни – 
чрез демон-
страция на 
клавиша Еnter; 
чрез показ-
ване на раз-
лични видове 
часовници
практически 
– при старти-
ране на обра-
зователния 
софтуер и на 
програмата 
MS Pаint чрез 
маркиране на 
икона и натис-
кане на Enter; 
при упражне-
ние на дейст-
вие влачене;
при откриване 
на букви Е, И
игрови – чрез 
игрите от ди-
ска по темата

за онагледя-
ване – кла-
виш Enter; 
различни 
видове ча-
совници
за самостоя-
телна рабо-
та – задачите 
в учебното 
помагало – 
с . 14 и с .15
за контрол – 
чрез вярно 
и пълно из-
пълнение на 
задачите в 
компютърни-
те игри 
„Часът 
започва”, 
„Букви Е и И”, 
„Часовник”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с клавиша Enter . Осигуряване на възможност за избор на 

вариант при решаване на компютърна задача .
2. Български език и литература: Затвърждаване на уменията за разпознаване на главни и малки букви E, И  .
3. Математика: Затвърждаване на уменията за смятане с числата 1, 2, 3, 4, 5, 6 .
4. Роден край: Зaтвърждаване на уменията за разпознаване на часовник и на час .
Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На нея е изобразен монитор, на който има различни икони и иконата на учебния софтуер . Тя 

е контрастно оцветена, за да се набива на очи . Показалецът на мишката сочи към иконата на софтуера . Около 
монитора са разположени: Панделка и Ягодка – прави, Мишка държи показалка и сочи иконата на софтуера, 
която изглежда маркирана . Под монитора е изобразена в едър план и клавиатура, в която само клавишът Enter 
не е оцветен . Флаш с удължена ръчичка се протяга да натисне клавиша Enter . Идеята е децата да усетят, че ако 
една икона е маркирана и се натисне клавиш Enter, програмата, на която е иконата, се стартира .

• Картина 2 – Картината изобразява магазин за часовници, като в едър план са показани няколко различни 
часовника: ръчен електронен – показва 8 часа, ръчен със стрелки – показва 17 часа, електронен будилник – 
показва 7 часа, стенен – показва 21 часа . Под всеки часовник има малко бяло правоъгълниче, където детето ще 
вписва часа, който съответният часовник показва .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– разпознаване на клавиш Enter;
– запознаване със знака на клавиша Enter и изобразяването му в учебното помагало;
– усвояване на втори начин за стартиране на програма;
– разбиране на възможността за избор на вариант за стартиране на програма;
– самостоятелно стартиране на игрите;
– упражняване на действие щракане и влачене в игра „Часът започва“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на устно описание по картината в помагалото;
– оцветяване показалеца на мишката и на клавиша Enter с еднакъв цвят .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– упражняване на действието двойно бързо щракване в игра „Букви Е и И“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на устно описание по картината в помагалото;
– разпознаване на различни видове часовници;
– разпознаване на точен час; 
– определяне на характерни за дневния режим на ученика часове и вписването им в учебното помагало .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия на тема: „Икони, програми, стартиране на програми“ . След това е добре 

децата да се стимулират да покажат как се стартира програма от икона . Ако някое дете се затрудни с двойното 
бързо щракване, учителят може да обясни, че е възможен и друг начин за стартиране на програма, и да покаже 
втория начин – маркирана икона и клавиш Enter. Желателно е да обърне специално внимание на този клавиш 
и да  обясни защо той е най-големият клавиш в клавиатурата и защо е дублиран . Добре е децата да запомнят 
знака, изписан на клавиша Enter . На децата се дава за задача да оградят показалеца на мишката и клавиша Enter 
с еднакъв цвят .

В този урок за първи път се показва, че до някакъв резултат при работа с компютъра може да се стигне по 
различни начини и потребителят сам трябва да определи кой от начините му е по-удобен .

Урокът може да продължи с разговор на тема „Часовник, измерване на време, точност” . Децата могат да 
покажат своите собствени часовници, да отговорят колко е часът в момента, в колко часа идват на училище, в 
колко часа стават сутрин, случвало ли им се е да закъсняват . Може да се направи връзка, че и героите от учеб-
ното помагало също ходят на училище и трябва да са точни .

За практическата част децата получават задача да стартират играта „Часът започва” . Тъй като играта е за 
време, може да се организира между двойките, като последователно децата се сменят, за да влачат героите . 
Победител ще е двойката деца, която успее за най-кратко време да прибере всички герои в училището .

След изпълнението на тази игра се преминава към следващата игра – „Букви Е и И” . Децата отново играят 
по двойки . Първото дете открива буква Е, а второто – буква И .

В третата игра – „Часовник”, децата от двойката последователно изпълняват задачите в нея, като се редуват 
при посочване на часовника с верния час .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да стимулира децата да се опитат да стартират 
чрез клавиш Enter и програмата MS Paint.

Задачите в учебното помагало могат да се оставят за домашна работа или за края на часа, ако децата са 
се справили бързо .
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Тема 7: На кого са тези звуци – компютърът ще ме научи

Цели Очаквани резултати
Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1 . Запознаване с 
възможността на 
компютъра да изда-
ва звук .
2 . Запознаване с 
колонките и слушал-
ките .
3 . Разпознаване кла-
вишите на буквите 
на гласните звукове .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за ползване на 
клавиатурата .
2 . Развиване на уме-
ние за ползване на 
слушалки и колонки .
Възпитателни 
цели:
Възпитаване на пра-
вилно отношение 
към използване на 
компютърните ус-
тройства .

На равнище понятия 
ученикът: 
1 . Знае понятията „ко-
лонки“ и „слушалки“ .
2 . Знае за какво слу-
жат тези устройства 
в компютърната сис-
тема .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Въвежда буквите на 
гласните звукове .
2 . Може да ползва слу-
шали и колонки .
На равнище отноше-
ния ученикът:
1 . Проявява правил-
но отношение към 
използването на слу-
шалките и колонките, 
както и към нивото на 
шума .
2 . Проявява интерес 
към практическите за-
дачи и информацион-
ните знания и умения .

клавиату-
ра, 
клавиши 
с букви, 
устрой-
ства, 
колонки, 
слушалки

за нови 
знания, 
упраж-
нение

действен 
– при ос-
мисляне 
на новите 
знания
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения 
и ролеви 
игри
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Информа-
ционни тех-
нологии”, 
„Български 
език” и „Ро-
ден край”

словесни – 
дискусия
нагледни – 
чрез 
показване на 
слушалките 
и колонките; 
показване на 
начина им на 
включване;
показване 
на символен 
блок на кла-
виатурата
интеракти-
вен – при въ-
веждане на 
букви Е, А, Ъ, 
О, У, И от кла-
виатурата

игрови – 
чрез игрите 
от диска по 
темата

за онаг-
ледяване 
– колонки и 
слушалки;
символен 
блок на кла-
виатурата
за самос-
тоятелна 
работа – из-
пълнение на 
задачите в 
учебното по-
магало – с . 16 
и с . 17 
за контрол – 
чрез вярно 
и пълно из-
пълнение на 
задачите в 
компютърни-
те игри: „Жи-
вотни”, „Кла-
виатура”,
„Гласни зву-
кове” 

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с възможността на компютъра да издава звук . Запознаване 

с колонки и слушалки . Разширяване на уменията за работа със символния блок на клавиатурата .
2. Български език и литература: Упражняване на въвеждане на буквите Е, А, О, И, У, Ъ .
3. Роден край: Откриване на звуците, които издават различни животни .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На страницата е изобразена стаята на Панделка с колонки върху компютърната маса . От тях 

излизат „звуци” под формата на ноти . Около масата са Панделка, Ягодка, Мишка, Флаш и Зайо, които танцуват . 
Отстрани върху масата са изобразени и слушалки, които са дадени в контур и които децата трябва да оцветят . 
В стаята има и CD плеър .

• Картина 2 – На страницата е изобразена картинка на клавиатура – подредбата на клавиатурата е по БДС . 
До тази седмица децата е трябвало да са изучили всички букви на гласните звукове и в часа по информацион-
ни технологии ще се учат да ги разпознават на клавиатурата . Около клавиатурата са разположени няколко 
картинки на предмети, започващи с изучените до този момент букви . Те ще бъдат използвани в задачите към 
сюжетната картина .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– откриване на компютърно устройство, с което може да се чува звук;
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– затвърждаване на действието двойно щракване в игра „Клавиатура“;
– слушане на звук от колонките или слушалките в игри „Животни“ и „Клавиатура“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– оцветяване с цвят по избор на определен предмет;
– откриване и ограждане на домашните уреди, които издават звук;
– откриване на звуците, които издават различни животни .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– откриване върху клавиатурата на клавиши с познати букви;
– въвеждане на познати букви от клавиатурата в игра „Гласни звукове“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– ограждане с червен цвят на клавиши с познати букви . (Клавишите, които до този момент са познати на 

децата, са на буквите за гласните звукове и Enter .);
– свързване на картинки с изобразени обекти с буквата, с която започва името им;
– попълване в моделите на думи на буквите на гласните звукове .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия на тема „С кои домашни устройства слушаме музика” . Децата могат да 

споделят собствен опит в използването на касетофон, CD плеър, телевизор, транзистор и т .н . Следващата стъп-
ка в развитието на урока е да се покаже, че и компютърът също може да издава звук . Тъй като в предишните 
уроци вече е говорено по принцип за всички устройства, добре е децата сами да посочат колонките (слушал-
ките) и да кажат за какво служат те . Обикновено в кабинетите има един чифт колонки и няколко слушалки . 
Учителят може да онагледи урока с колонките, а при самостоятелната работа по игрите децата могат да ползват 
слушалките .

В тази учебна седмица се предполага, че децата са изучили всички букви на гласните звукове, ето защо 
този урок се явява като малко обобщение на работа със символния блок на клавиатурата, като трябва да се 
включат всички изучени букви . Освен това в часа може да се отделят 2–3 минути, за да се направи преговор на 
наименованията на всички компютърни устройства и тяхното предназначение .

След дискусията „С кои домашни устройства слушаме музика” и актуализация на знанията за компютърни-
те устройства урокът може да продължи с работа в учебното помагало – задачите по сюжетна картина 1 . Деца-
та, които първи са приключили с тях, стартират диска и изпълняват играта „Животни” . Децата, които по-бавно 
са се справили със задачите към сюжетната картина, през това време изпълняват задачата за самостоятелна 
работа към сюжет 1 . Следва размяна на дейностите между двете деца в двойката .

Преди да се продължи към другата сюжетна картина от дясната страница на разтвора на книжното тяло 
(сюжет 2), се изпълнява играта гатанка „Клавиатура” . Със стартиране на играта се чува гатанката . Текстовото 
поле първоначално е празно . Ако се щракне два пъти в него, вътре се изписва отговорът на гатанката . Децата 
отново упражняват действието „двойно щракване”, като преди това слушат звуковия файл .

Гатанка за клавиатурата:
С мене букви въведи
– името ми напиши.
Не съм аз някаква апаратура, 
а компютърна…
След това учителят може да насочи децата към изпълнение на задачите към втората сюжетна картина от 

темата . Продължава се с разпределението на децата и размяната на ролите им при работа с учебния софтуер и 
изпълнение на задачите за самостоятелна работа от книжното тяло по втория сюжет . Учениците, определени да 
работят с учебния диск във втората част от часа, стартират играта „Гласни звукове” . След изиграване на играта 
от първия ученик в двойката децата сменят местата си .

Ако има деца, които не са изпълнили всички задачи от книжното тяло, тези задачи се оставят за домашна 
работа на учениците . Учителят може да препоръча на първокласниците да повторят игрите към темата домаш-
ните си компютри .
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Тема 8: Компютърната клавиатура опознавам, игри с цифри научавам

Цели Очаквани резултати
Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1 . Подробно запо-
знаване с частите 
на клавиатурата – 
със символен и на-
вигационен блок .
2 . Запознаване с 
типа информация, 
въвеждана от кла-
виатурата .
Развиващи цели:
1 . Формиране на 
умения за въвеж-
дане на срички с 
букви М и Н от кла-
виатурата .
2 . Формиране на 
умения за въвеж-
дане на цифри от 
клавиатурата .
3 . Използване на 
клавиши стрелки за 
управление на кур-
сора по екрана .
Възпитателни 
цели:
Възпитаване на 
правилно отноше-
ние към използване 
на компютърните 
устройства .

На равнище понятия 
ученикът: 
1 . Знае клавиатурата, 
разпознава символен 
блок .
2 . Знае каква информа-
ция може да се въвежда 
с клавиатурата .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Работи с клавишите с 
цифрите .
2 . Постепенно усвоява 
буквените клавиши 
(всички букви на гласни-
те , М, Н) .
3 . Позиционира мишка-
та на точно определено 
място на екрана .
4 . Използва клавиши 
за изтриване (Del, 
Beckspace) .
5 . Усъвършенства дейст-
вието влачене с мишка .
На равнище отноше-
ния ученикът:
Проявява интерес към 
практическите задачи и 
информационните зна-
ния и умения .

клави-
атура, 
клавиши 
с букви, 
клавиши 
с цифри

за нови 
знания, 
карта за 
оценя-
ване

действен 
– при ос-
мисляне 
на новите 
знания
интеракти-
вен – при 
използване 
на различни 
дидактични 
игрови уп-
ражнения 
и ролеви 
игри
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Математи-
ка”,
„Български 
език” и „Ро-
ден край”

словесни – 
обяснение, 
дискусия
нагледни – 
при показ-
ване на кла-
виатурата и 
обясняване 
на частите ù
практичес-
ки – 
при избор 
на клавиши 
стрелки за 
достигане 
до опреде-
лен герой;
при работа 
с клавиату-
рата – въ-
веждане на 
букви
игрови – 
чрез игрите 
от диска по 
темата

за онагледя-
ване – 
клавиатура, 
клавиши с 
букви и ци-
фри
за самос-
тоятелна 
работа – 
чрез изпъл-
нение на 
задачите от 
учебното по-
магало: с . 18 
и с . 19
за контрол – 
чрез вярно 
и пълно из-
пълнение на 
задачите в 
компютърни-
те игри:
„Криеница”,
„Математи-
чески пъзел”, 
„Футбол”, 
„Баскетбол”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с клавиатурата и предназначението ù . Възпитаване на пра-

вилно отношение при работа с нея .
2. Български език и литература: Усъвършенстване на уменията за разпознаване на букви М и Н и за об-

разуване на срички с тях .
3. Математика: Затвърждаване на уменията за решаване на задачи с числата от 1 до 8 .
4. Роден край: Ориентиране в четирите посоки при движение в лабиринт .
5. Физическо възпитание и спорт: Обогатяване на знанията за игри с топка .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На страницата е изобразена картинка на клавиатура, в която клавишите с цифрите от сим-

волната част са маркирани с контрастиращ цвят . Децата трябва да ги намерят . Трябва да открият клавишите с 
цифри и в малката клавиатура (цифровия блок) . Освен това трябва да открият и клавишите стрелки .

• Картина 2 – На страницата е нарисувана картинка на училищния двор, в който се вижда баскетболно 
игрище и в по-едър план – баскетболен кош . Под него са Панделка, Ягодка, Зайо и Флаш . Играят баскетбол . 
Баскетболната топка не е оцветена . Отстрани има табло, на което са отбелязани колко точки има всеки отбор .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– откриване на други клавиши за въвеждане на цифри;
– откриване на клавишите, с които се мести курсорът в различни посоки; 
– движение с клавишите стрелки от навигационния блок в игра „Криеница“;
– затвърждаване на действието щракане;
– въвеждане на цифри от клавиатурата в игра „Математически пъзел“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на описание по картината от помагалото;
– оцветяване според зададена легенда от цветове;
– ориентиране в четирите посоки при преминаване на лабиринт;
– решаване на задачи с числата от 1 до 8 .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– въвеждане на срички от клавиатурата в игра „Футбол“;
– използване на клавиш Enter;
– затвърждаване на действие влачене с мишката в игра „Баскетбол“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на разказ по картината от помагалото;
– образуване на срички с познати букви;
– решаване на задачи с числата от 1 до 8;
– откриване на различни видове спорт с топка .

Указания и препоръки за разработване на урока:
В началото на урока е добре е да се отделят няколко минути, за да се направи преговор на компютърните 

устройства и тяхното предназначение и да се попитат децата дали вече са използвали клавиатурата . В следва-
щата стъпка е желателно да се организира дискусия на тема: „Компютърната клавиатура и нейното предназна-
чение“ . Учителят може да направи демонстрация на това, какъв тип информация може да се въвежда от клави-
атурата (букви, цифри, препинателни знаци) . Трябва да се обърне внимание, че клавишите с цифрите ги има на 
две места на клавиатурата и да се обясни защо това е така . Да се покаже на децата, че освен символния блок на 
клавиатурата има и други клавиши – например клавишите стрелки . Следва обяснение за какво служат клави-
шите стрелки . След направената демонстрация се преминава към изпълнение на задачата към сюжетна картина 
1 – да се намерят клавишите от малката клавиатура и клавишите стрелки и да се оцветят по искания начин .

В следващия момент е добре учителят да раздели задачите на двойките деца: първото дете играе играта 
„Криеница” от диска, като упражнява работа с клавишите стрелки, а второто решава лабиринта в учебното по-
магало . След приключване на задачите децата разменят дейностите си .

Следващата задача е да се стартира играта „Математически пъзел” . Първото дете решава задачите и въвеж-
да числата от клавиатурата, а второто му помага в решаването им . Важно е учителят да обърне внимание на 
децата, че след въвеждане на отговор се натиска клавишът Enter, за да се провери верността му . Наградата за 
всяка вярно решена задача е отваряне на част от пъзела . Цялата картина съдържа изображение на компютър-
на конфигурация . При всяко отваряне на елемент от картината се чува звуков възглас „Браво”, а ако въведеният 
отговор е грешен – „Не-е-е-е” . Когато първото дете изиграе цялата игра, ролите на децата се сменят .

За да се направи връзка с втората част на урока, учителят може да зададе на децата въпроси, свързани с 
използване на цифрите за отчитане на резултати в мачове по футбол, баскетбол, тенис и т .н . Например: гледат 
ли футбол; как се отчита резултатът във футболен мач, и други .

Тук вниманието на децата е желателно да се насочи отново към учебното помагало, като се отговори на 
въпроса: „Кой е отбелязал най-много точки?” и да се реши задачата за самостоятелна работа .

Урокът може да продължи отново с работа с компютъра, като се стартира играта „Футбол” . Добре е едно от 
двойката деца да играе, а второто да му помага и да открива по-лесно буквите на клавиатурата . 

Следващата игра е „Баскетбол” . Децата могат да сменят местата си и второто да започне играта . Играта е 
по-дълга и може да се изиграе повторно от първото дете .

Ако има задачи за самостоятелна работа, с които някои деца не са успели да се справят през учебния час, 
учителят препоръчва да бъдат изпълнени за домашна работа вкъщи .
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Тема 9: Основния бутон на мишката избирам, скрити букви в думите намирам 

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Запознаване с еле-
ментите на работния 
прозорец на образо-
вателния софтуер и 
програмата MS Pаint .
2 . Избиране на еле-
менти от работния 
прозорец .
3 . Осмисляне и осъз-
наване на разликата в 
значението и прило-
жението на показале-
ца на мишката във вид 
на ръчичка и стрелка .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за избор на меню 
в приложна програма .
2 . Развиване на уме-
ние за маркиране 
с основен бутон на 
мишката .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на же-
лание за работа с ком-
пютъра чрез използ-
ване на компютърна 
програма, подходяща 
за възрастта .
2 . Възпитаване на поз-
навателни интереси 
към природата .

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Запознат е с по-
нятието маркиране 
с основен бутон на 
мишката .
2 . Знае понятието 
„работен прозорец“ 
на комютърна про-
грама .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да позицио-
нира показалеца на 
мишката на опреде-
лено място .
2 . Реализира уме-
нията си в позната 
софтуерна среда 
с помощта на учи-
теля .
3 . Знае да марки-
ра елементи от 
работния екран с 
основния бутон на 
мишката .
На равнище отно-
шения ученикът:
Проявява интерес 
към практическите 
задачи и информа-
ционните знания и 
умения .

клавиату-
ра, 
маркира-
не,
компю-
търна 
програма, 
работен 
прозорец

за нови 
знания, 
упраж-
нение

интерак-
тивен – 
чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма 
и практи-
чески за-
дачи, под-
ходящи за 
възрастта
интегра-
лен –
чрез об-
вързване 
на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Мате-
матика”,
„Българ-
ски език” 
и „Роден 
край”

словесни – бе-
седа
практически – 
при маркиране 
чрез еднократ-
но щракване и 
влачене с ос-
новния бутон 
на мишката
нагледни – 
чрез показване 
на елементите 
от работния 
прозорец на 
позната ком-
пютърна про-
грама
интерактивни 
– при откри-
ване на думи, 
съдържащи съ-
гласните Л и Р; 
при откриване 
на съответните 
елементи на 
екрана; при 
оцветяване 
на графични 
обекти
игрови – игри-
те от диска по 
темата

за онагледя-
ване –
подходящи 
графики и ек-
рани на игри-
те от диска
за самостоя-
телна рабо-
та – чрез ра-
бота в книж-
ното тяло по 
задачите от с . 
20 и с . 21
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компютър-
ните игри 
„Листопад” и 
„Зайо рибар”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на умението за маркиране с еднократно щракване на 

мишката и запознаване с избор на елементи от меню .
2. Български език и литература: Упражняване на съгласните Л и Р чрез откриването на думи, в които се 

съдържат .
3. Математика: Затвърждаване на умението за решаване на задачи от вида (7+2); (9–3); (6+3); (9–6) .
4. Роден край: Усъвършенстване на умението за групиране на елементи от природата и предмети по ед-

накъв признак .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Изобразени са нашите герои на поляна, край която минава река . На вълните ù се поклаща 

празна лодка . Флаш, Панделка, Мишка и Ягодка са на единия бряг на реката и се взират във водата . Зайо е скрит 
между дърветата на отсрещния бряг . На картината са изобразени и различни природни обекти, в имената на 
които се съдържа буква Л (слънце, облак, листа, поляна и елха) .
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• Картина 2 – Изобразен е Зайо, който седи в лодката в реката и се опитва да хване с въдица риба . До съот-
ветните картинки са дадени схеми на думите рибар, риба, река, рак .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– посочване с показалеца на мишката на елементи от екрана;
– посочване с основния бутон на мишката на определена буква от дума в игра „Листопад“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– откриване и подчертаване на буква Л в думи;
– назоваване на природните обекти, изобразени на картината;
– съставяне на разказ по картината;
– групиране на обекти по общ признак и оцветяване на излишния .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– посочване с показалеца на мишката на елементи от екрана;
– щракане с основния бутон на мишката върху определен елемент от екрана в игра „Зайо рибар“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– попълване на познати букви в схеми на думи; 
– решаване на израза 7 + 2 и ограждане на верния отговор;
– съставяне на разказ по картината;
– намиране на еднакви геометрични фигури;
– оцветяване с цветове по собствен избор .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът започва с беседа за красотата на природата, за природните обекти и за предметите около нас . След 

това вниманието на учениците може да бъде насочено към първата сюжетна картина по темата . Децата трябва 
да намерят буквата Л в думите, които са изписани около природните обекти . Учителят подканва децата да ка-
жат на кои места в думите е търсената буква Л . След приключване на работата по основната сюжетна картина 
учителят може да предложи на децата задачата за съобразителност „Оцвети излишния елемент“ . Желателно е 
да им припомни разликата между широколистни и иглолистни дървета, за да насочи децата към правилното 
решение . Във втората задача учителят може да постави въпроса: „Къде живеят нарисуваните животни?“ . Целта 
е да се насочи вниманието на децата към котката, която не живее във водата .

След това урокът може да продължи със стартирането на играта „Листопад“ . Учителят е добре да обясни 
правилата на играта, като обърне внимание на учениците как се променя показалецът на мишката при пре-
минаването над различни обекти от картината в зависимост от това, дали е скрито, или не в тях наименова-
нието им . Може да зададе въпроси на децата къде при работата им с компютър най-често виждат формата на 
мишката във вид на ръчичка . В хода на демонстриране на играта се въвежда понятието „маркиране“ с основен 
бутон на мишката – действие, което се изпълнява при откриване на буквата Л в думите . Обръща се внимание 
и на понятието и действието „подчертаване” на символ (буква), като учителят е желателно да наблегне, че при 
оформяне на текстови документи това е често използван способ . Ако работят две деца на компютър, учителят 
разпределя ролите им, като първо играта се изиграва от едното дете, а другото дете работи по задачите за са-
мостоятелна работа в книжното тяло . После ролите се разменят .

Когато всички ученици са приключили с играта „Листопад”, учителят може да ги подкани да разгледат 
втората сюжетна картина по темата . Провокира беседа с децата за разликата между местата, които обитават 
различните видове животни . Насочва се вниманието към обитателите на реката – рибки и рачета . Поставя се 
задачата към сюжетната картина . В схемите на думите децата трябва да напишат с молив познатите букви (на 
червените позиции гласните, а на сините съгласните) . Учителят обръща внимание върху математическия израз 
на лодката на Зайо . Подканят се децата да оградят верния отговор, който е изписан върху една от рибките .

Когато всички деца са готови, се припомнят основните геометрични фигури, за да могат да се ориентират 
в задачата за съответствие и да оцветят правилните фигури, от които е съставена рибката .

След това се преминава към играта „Зайо рибар“ от образователния софтуер . При зареждане на играта е 
желателно учителят да обясни правилата ù . Прави връзка с предмета „Математика“, като насочва вниманието 
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на децата към израза върху кошницата на Зайо, за да се разбере, че рибката, която трябва да посочат, е тази, 
която „носи“ верния отговор . Помага на децата да усвоят действието еднократно бързо щракване (Click) с ос-
новния бутон на мишката . Обръща внимание на звуковото възклицание, което може да се чуе при верен или 
грешен отговор, който децата са посочили (съответно „Браво” и „Не-е-е”) . Ако работят две деца на компютър, 
учителят разпределя ролите им, като първо играта се изиграва от едното дете, а другото работи по задачите за 
самостоятелна работа в книжното тяло . После ролите се разменят .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да запознае учениците с елементите от работния 
прозорец на програмата MS Paint .

Накрая може да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при работа с образо-
вателния софтуер . Желателно е да им припомни използваните ключови понятия и упражнените знания чрез 
междупредметните връзки . Може да постави на учениците за домашна работа да изпълнят всички задачи от 
книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час, и да им препоръча да повторят 
изпълнението на игрите от образователния софтуер на домашните си компютри .

Тема 10: Задачи решавам и с клавишите стрелки лабиринта преминавам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Затвърждаване на 
умението за избор на 
елементи от работния 
прозорец .
2 . Изграждане на уме-
ния за работа с клави-
шите стрелки .
3 . Затвърждаване на 
умението за изпъл-
нение на действието 
„влачене и пускане” 
с основния бутон на 
мишката .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за избор от меню в 
приложна програма .
2 . Развиване на умение 
за избор с основния 
бутон на мишката и 
влачене .
Възпитателни цели:
Възпитаване на жела-
ние за работа с компю-
търа чрез използване 
на компютърна про-
грама, подходяща за 
възрастта .

На равнище 
понятия учени-
кът: 
Знае предназна-
чението на кла-
вишите стрелки .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да пози-
ционира показа-
леца на мишката 
на определено 
място .
2 . Реализира 
уменията си в 
позната софту-
ерна среда с 
помощта на учи-
теля .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява инте-
рес към практи-
ческите задачи 
и информацион-
ните знания и 
умения .

меню, 
влачене . 
кликване, 
старти-
ране на 
програма, 
работно 
поле, 
екран;
клавиату-
ра, 
стрелка

за нови 
знания, 
упраж-
нение

интерак-
тивен 
– чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подходящи 
за възраст-
та
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Ма-
тематика”, 
„Роден 
край” 

словесни – бе-
седа
практически – 
при маркиране 
чрез еднократно 
щракане с ос-
новния бутон на 
мишката; при вла-
чене и пускане на 
определена пози-
ция на обекти от 
работния екран
нагледни – де-
монстрация
интерактивни 
– чрез движение 
на елементите от 
работния екран
игрови – при 
включване в 
компютърна игра 
на практически 
задачи, развива-
щи у децата пози-
тивно отношение 
към компютъра 
като средство за 
обучение

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез ра-
бота върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 22 
и с . 23
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„На пазар” 
и „Лаби-
ринт”
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на умение за маркиране с еднократно щракване на 

мишката, избор на елементи от меню .
2. Български език и литература: Упражняване на описание по картина .
3. Математика: Усъвършенстване на умението за решаване на задачи от вида: 5=1+2+2=2+3, 6=1+2+3=3+3; 

събиране до 10; килограм .
4. Роден край: Усъвършенстване на умението за групиране по еднакъв признак (плодове и зеленчуци) .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са на пазара пред сергии с плодове и зеленчуци . На три теглилки пред тях са 

сложени тикви, зелки и дини, върху които има празни кръгчета . Децата трябва да сложат в кръгчетата цифри 
така, че теглилките да се уравновесят .

• Картина 2 – Героите са в началото на лабиринт . В лабиринта са разпръснати произволни цифри, до които 
има кошнички с продукти . Правилният път през лабиринта е този, който преминава през кошничките, чиято 
сума е точно 10 . През лабиринта може да се излезе и по други пътища, но сумата от числата до кошничките 
надвишава 10 или е по-малка .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на игра;
– маркиране и влачене на конкретен обект в игра „На пазар“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на описание по картина;
– попълване на цифри, така че да се изпълни равенството;
– групиране на плодове .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на игра;
– избиране и движение с клавишите стрелки (нагоре, надолу, вляво и вдясно) .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– събиране до 10;
– движение по лабиринт;
– групиране на предмети по еднакъв признак .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за ползата от консумирането на плодове и зеленчуци . След направената връз-

ка с предмета Роден край вниманието на учениците се насочва към първата сюжетна картина по темата . Припомня 
им се къде в града могат да се намерят плодове и зеленчуци според сезона . Учителят може да актуализира знанията 
им по математика за принципа на теглилката и за понятието „килограм“ . След това подканва децата да направят 
кратко описание по картината и да изпълнят задачата към нея .

Следва разпределение на ролите на децата за работа в часа . Ако в учебния кабинет има компютри за всич-
ки ученици, учителят може да остави задачите за самостоятелна работа под сюжетната картина за домашна 
работа на децата вкъщи . Ако учениците са по двама на компютър, учителят може да постави за изпълнение 
задачите от книжното тяло под лявата сюжетна картина и оцветяването ù на единия от двойката ученици . Дру-
гият стартира първата игра по темата от образователния софтуер .

Преди стартирането е желателно учителят да припомни принципа на равенството и след това да включи и 
обясни правилата на играта „На пазар“ от образователния софтуер . При възможност може да се направи демон-
страция с истински теглилки на продукти . Добре е да се обърне внимание, че комбинациите за уравновесяване 
на теглилките могат да бъдат различни . Проверка за правилния избор се дава с гласови възклицания, включени в 
играта („Браво” и „Не-е-е-е”), които се чуват след натискане на бутона стрелка надясно .
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След като всички деца са изпълнили задачите към играта „На пазар”, учителят може да насочи вниманието им към 
лабиринта във втората сюжетна картина на учебното помагало . Може да ги подкани да решат задачата под нея . След 
приключването на изпълнението на задачата е желателно да се направи проверка как децата са се справили с нея .

След това се преминава към играта „Лабиринт“ в учебния софтуер . Децата, които в първата част на урока 
са работили само в книжното тяло, сега ще работят по играта, а другите ще изпълняват задачата за самостоя-
телна работа по групиране на предметите .

Желателно е учителят да покаже на учениците как да намерят играта . След стартирането ù и зареждането 
ù на работния екран препоръчително е той да обясни правилата на играта . Може да припомни къде са разпо-
ложени клавишите стрелки и да демонстрира приложението им . Показва на децата с кой бутон могат да повто-
рят играта, ако са се затруднили при изпълнението ù .

В края на часа е добре учителят да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при 
работа с образователния софтуер . Може да им постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от книж-
ното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час, и да им препоръча да повторят изпълне-
нието на игрите от образователния софтуер на домашните си компютри .

Тема 11: С компютърната палитра оцветявам, клавишите със знаци разпознавам

Цели Очаквани резултати
Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Формиране на уме-
ние за работа с цветова 
палитра и инструменти 
за оцветяване .
2 . Формиране на уме-
ния за работа с горен 
регистър на клавиату-
рата .
3 . Запознаване с кла-
виши Shift, <, > и = от 
клавиатурата .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за избор на работа по 
определен алгоритъм .
2 . Развиване на умение 
за въвеждане на опре-
делени знаци от клави-
атурата .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на жела-
ние за работа с компю-
търа чрез използване 
на компютърна про-
грама, подходяща за 
възрастта . 
2 . Възпитаване на поз-
навателни интереси 
към празниците в на-
шия календар и свърза-
ните с тях традиции .

На равнище понятия 
ученикът: 
1 . Запознат е с поняти-
ето „цветова палитра“ .
2 . Знае разположение-
то на бутоните със зна-
ци на клавиатурата .
3 . Разбира предназна-
чението на клавиша 
Shift от клавиатурата .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да въвежда 
знаци чрез клавиату-
рата .
2 . Умее да използва го-
рен регистър .
3 . Умее да позициони-
ра показалеца на миш-
ката на определено 
място .
4 . Умее да използва 
инструменти за оцве-
тяване .
5 . Реализира уменията 
си в позната софтуерна 
среда с помощта на 
учителя .
На равнище отноше-
ния ученикът:
Проявява интерес към 
практическите задачи 
и информационните 
знания и умения .

клавиату-
ра, знаци 
от горен 
регистър, 
Shift
маркер, 
пока-
залец, 
палитра 
за оцве-
тяване 

за нови 
знания, 
упраж-
нение

интерак-
тивен 
– чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма 
и практи-
чески за-
дачи, под-
ходящи за 
възраст та
инте-
грален 
– чрез 
обвърз-
ване на 
знанията 
по пред-
метите 
„Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Ма-
тематика”, 
„Роден 
край”, 
„Изобра-
зително 
изкуство” 
и „Музика”

словесни – 
беседа
практически 
– при мар-
киране чрез 
еднократно 
щракване 
с основния 
бутон на 
мишката; при 
работа с горен 
регистър на 
клавиатурата; 
при работа с 
инструменти 
за оцветяване
нагледни – 
демонстрация
интерак-
тивни – при 
оцветяване 
на графични 
обекти
игрови – при 
включване в 
компютърна 
игра на прак-
тически зада-
чи, подходящи 
за възрастта, 
значими за де-
цата и тяхното 
ежедневие

за онагле-
дяване –
подхо-
дящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез 
работа в 
книжното 
тяло по 
задачите 
от с . 24 и 
с . 25 
за кон-
трол 
– чрез вяр-
но изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Елха“ и 
„По-го-
лямо или 
равно – 
всичко тук 
е много 
странно“
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Формиране на умение за маркиране с двукратно щракване на мишката . 

Формиране на умение за използване на цветова палитра и инструмент за оцветяване, за създаване на самос-
тоятелен цветови модел . Усъвършенстване на умения за използване на знаци <, > и „горен регистър“ от клави-
атурата и клавиш Shift .

2. Български език и литература: Упражняване на описание по картина .
3. Математика: Затвърдяване на умения за сравнение: по-голямо, по-малко, равно .
4. Роден край: Актуализиране на знанията за празника Коледа .
5. Изобразително изкуство: Усъвършенстване на умението за оцветяване на обекти с цветове по избор .

Основа, върху която се разработва урокът:
 •  Картина 1 – Нашите герои са в дома на Панделка . Коледа е . Вижда се елха, която трябва да бъде украсена 

с новогодишни играчки . Настроението на героите е весело, празнично .
 •  Картина 2 – Вижда се домът на Панделка, който е украсен за празника . Под елхата са подредени подаръци-

те . Децата трябва да поставят<, > или = в празните квадратчета, за да се сравнят посочените обекти .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– еднократно щракване върху обект с основния бутон на мишката;
– избор на цвят от цветова палитра и работа с инструмент за оцветяване;
– влачене и поставяне на обекти от екрана в игра „Елха“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на разказ по картината за коледния празник;
– броене до 10;
– решаване на задачи без преминаване на 10;
– оцветяване на графични обекти .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– запознаване с бутон Shift;
– избиране на знак <, > или = от клавиатурата в игра „По-голямо или равно – всичко тук е много странно“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на разказ по картината; 
– сравняване на числа и поставяне на знаците <, > или =;
– дорисуване на обекти по зададено условие .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за наближаващия празник Коледа . Учителят стимулира децата, като им зада-

де въпроси като: кога се чества Коледа, с какво свързват този празник, какво очакват и т .н . След това вниманието 
на децата може да се насочи към първата сюжетна картина на лявата страница в учебното помагало . Учителят може 
да насърчи децата да се опитат да направят устен разказ по сюжета на картината . А след това да преминат към 
изпълнението на задачите под нея . Следва разпределение на ролите на децата за работа в часа . Ако в учебния ка-
бинет има компютри за всички ученици, учителят може да остави задачите за самостоятелна работа под сюжетната 
картина за домашна работа . Ако учениците са по двама на компютър, учителят може да постави за изпълнение 
самостоятелната задача от книжното тяло върху новогодишните топки на единия от двойката ученици . Другите ще 
изпълняват задачите от първата игра по темата от образователния софтуер .

Желателно е учителят да покаже на децата как да стартират компютърната игра „Елха“ и последователността 
от действия, които трябва да изпълнят, за да оцветят и подредят върху елхата играчките . Може да ги стимулира за 
действие, като им загатне, че в края на играта има изненада . Децата работят с познатия за тях софтуер и упражня-
ват действието „избиране и влачене“ . С приключване на играта от едното дете ролите им се разменят . Когато и в 
книжното тяло, и в играта от учебния софтуер играчките са оцветени и елхата – украсена, децата изчакват по-бавно 
работещите, като решават задачите на лявата страница на книжното тяло, определени за самостоятелна работа .

Когато всички деца са приключили, учителят може да насочи вниманието им към сюжетната картина на 
дясната страница в учебното помагало . Децата се стимулират да направят кратко описание по картината – къде 
са героите, какво правят и т .н . След това може да се премине към изпълнението на задачата под нея .
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Преди да разпредели отново ролите на децата, е препоръчително учителят да покаже на всички ученици 
мястото в клавиатурата, където са знаците < и > , да напише на дъската Shift, за да могат децата да намерят 
бутона върху клавиатурата . Добре е да им обърне внимание, че клавиатурата трябва да е на латиница (в този 
случай той предварително трябва да провери и настрои клавиатурата на компютрите на английски) . Желател-
но е да обясни на децата, че клавишът Shift се държи натиснат с лявата ръка, докато с дясната ръка се избира 
бързо и еднократно съответният клавиш със знак < или > . Демонстрацията може да продължи с показване на 
мястото на клавиша „=” и с пояснението, че това е разположението на клавиша при настройка на клавиатурата 
на латиница, както и че при избирането му клавиш Shift не се натиска . 

След стартиране на играта „По-голямо или равно – всичко тук е много странно“ е препоръчително учителят 
да покаже разположението на ръцете на децата, които не могат да се справят с избора едновременно на два бу-
тона от клавиатурата . По време на изпълнението на играта учителят може да ги стимулира, като им каже , че Пан-
делка трябва да получи повече балони, с които да украси стаята за празника . С приключване на играта от едното 
дете ролите им се разменят . Когато и двете деца, седящи на работната станция, са изпълнили играта от образова-
телния софтуер, те изпълняват задачата за самостоятелна работа от книжното тяло . Прочита се заданието, така че 
децата сами да се досетят колко трябва да бъдат подаръците, които ще нарисуват, за да се изпълни равенството .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да запознае учениците с инструментите от работ-
ния прозорец на програмата MS Paint .

Накрая е желателно учителят да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при ра-
бота с образователния софтуер . Може да постави на учениците за домашна работа да изпълнят всички задачи 
от книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час, и да им препоръча да повторят 
изпълнението на игрите от образователния софтуер на домашните си компютри .

Тема 12: Мога на екрана буквите да подредя и загадката да разреша

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и клю-
чови 
думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Усъвършенстване на 
умението за разпознава-
не и избор на елементи 
от работния прозорец .
2 . Упражняване на уме-
нието за „влачене и пус-
кане“ с основен бутон на 
мишката .
3 . Формиране на умения 
за работа с графична ин-
формация (геометрични 
фигури) .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение за 
избор на меню в прилож-
на програма .
2 . Развиване на логическо 
мислене .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на жела-
ние за работа с компю-
търа чрез използване на 
компютърна програма, 
подходяща за възрастта .
2 . Възпитаване на поз-
навателни интереси към 
природата .

На равнище 
понятия учени-
кът: 
Знае какво е 
графична ин-
формация .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да пози-
ционира показа-
леца на мишката 
на определено 
място .
2 . Реализира 
уменията си в 
позната софту-
ерна среда с 
помощта на учи-
теля .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява инте-
рес към практи-
ческите задачи 
и информацион-
ните знания и 
умения .

клави-
атура, 
влачене

за 
нови 
зна-
ния, 
упраж-
нение

интерак-
тивен 
– чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подходящи 
за възраст-
та
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техно-
логии”, 
„Български 
език”, „Ма-
тематика” 
и „Роден 
край”

словесни – беседа
практически – 
при маркиране 
чрез еднократно 
щракване с ос-
новния бутон на 
мишката; при вла-
чене и пускане на 
определена пози-
ция на обекти от 
работния екран
нагледни – 
чрез промяна на 
елементите от ек-
рана
интерактивни – 
откриване на думи 
съдържащи Й;
игрови – при 
включване в ком-
пютърна игра на 
практически зада-
чи, подходящи за 
възрастта, значи-
ми за децата и тях-
ното ежедневие

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез ра-
бота върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 26 
и с . 27
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Зоопарк” и 
„Судоку”



69

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Усъвършенстване на умения за маркиране с еднократно щракване с 

основния бутон на мишката, за избор на елементи от меню . Упражняване на действие „влачене и пускане“ на 
мишката .

2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за думи, които съдържат буква Й .
3. Математика: Усъвършенстване на уменията за решаване на логически задачи .
4. Роден край: Обогатяване на знанията за дивите животни .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са в зоологическата градина, където има различни животни, предмети и рас-

тения, в наименованията на които има буква Й .
• Картина 2 – Героите са в стая, на пода на която е нарисувано детско „судоку” . Те са около него и държат в 

ръцете си различни части от судокуто . Децата трябва да нарисуват на празните места частите според услови-
ето на задачата .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избиране на обект от екрана чрез посочване;
– влачене и пускане на мишката в игра „Зоопарк“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на описание по картината;
– допълване с букви на празните места в думи;
– намиране на съответствие и допълване на фигури .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на играта;
– влачене и пускане на мишката в игра „Судоку“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на описание по картината; 
– рисуване на фигури от судокуто;
– разпознаване на различни геометрични фигури (правоъгълник, квадрат, триъгълник, кръг) .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа, като учителят стимулира децата с въпроси като: къде живеят маймунки-

те, къде у нас могат да се видят, какво ядат и т .н . Така постепенно вниманието на учениците може да се насочи 
към сюжетната картина на лявата страница в учебното помагало . Учителят може да ги подкани да се опитат да 
направят устно описание на това, което е нарисувано на нея .

След като е въвел децата в темата на урока, учителят ги въвежда и в заданието към играта „Зоопарк“ . Жела-
телно е да им покаже как да я стартират и да обясни правилата ù . Децата трябва да открият на екранната кар-
тина обектите, в наименованието на които се съдържа буквата Й, а след това с избиране и влачене на буква до 
правилното място да допишат думите . Учителят може да обърне внимание на децата, че при вярно попълване 
на всяка дума маймунките получават по един банан . След като играта е обяснена, се разпределят ролите . Деца-
та, които ще работят в книжното тяло, трябва да допълнят липсващите букви на изписаните думи . С изиграване 
на играта от едното дете от двойката деца то отстъпва работата на компютъра на другото, като от своя страна 
то пък работи върху задачите в книжното тяло .

След изпълнение на играта и задачите по първата сюжетна картина децата могат да се насочат към из-
пълнение на задачата за самостоятелна работа в учебното помагало . Тя изисква намиране на съответствие в 
нарисуваните фигури . На първият ред трябва да се нарисуват две кръгчета на празното място, а на втория ред 
трябва да оцвети третото квадратче по посоката на часовниковата стрелка .
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След това се пристъпва към решаване на задачите от дясната страница на учебното помагало . Препоръчително 
е учителят да обясни на децата какъв е принципът за решаване на судоку . В празните квадратчета трябва да се нари-
суват фигурите от судокуто, така че да не се повтарят по ред и колона . Завършеното судоку трябва да изглежда така:

Задачата по сюжетната картина в книжното тяло повтаря задачата от играта „Судоку“, което дава възмож-
ност на децата, ако са по двойки, да си помагат при правилното решаване на задачата и да работят съвместно . 
Ролите им се разменят по време на часа, за да могат и двете деца да работят с образователния софтуер .

Всички деца, които са приключили със судокуто и в книжното тяло, и в учебния софтуер, изпълняват за-
дачата за самостоятелна работа на дясната страница в учебното помагало . Тя изисква познаване на основните 
геометрични фигури, които трябва да бъдат разпознати и преброени в картинката .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да изчертаят и 
запълнят с цветове геометрични фигури в програмата MS Paint .

Накрая учителят може да провери изпълнението на задачите от децата и да им препоръча да довършат 
задачите, с които не са успели да се справят в час, както и да повторят игрите от диска вкъщи на домашния си 
компютър .
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Тема 13: Въвеждам символи, групирам – за професиите всичко разбирам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Затвърждаване на 
знанията за разполо-
жението на цифрите 
върху клавиатурата .
2 . Формиране на 
умение за включване 
на цифровия блок от 
клавиатурата – бутон 
NumLock .
3 . Запознаване с при-
ложението на клавиш 
Tab от клавиатурата .
Развиващи цели:
Развиване на умение 
за въвеждане на оп-
ределена комбинация 
от цифри от клавиату-
рата .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на же-
лание за работа с ком-
пютъра чрез използ-
ване на компютърна 
програма, подходяща 
за възрастта .
2 . Възпитаване на поз-
нователни интереси 
към професиите .

На равнище по-
нятия ученикът: 
1 . Знае разполо-
жението на буто-
ните с цифри на 
клавиатурата .
2 . Разбира пред-
назначението на 
клавишите Tab и 
NumLock.
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да въвеж-
да цифри чрез 
клавиатурата .
2 . Умее да пози-
ционира показа-
леца на мишката 
на определено 
място .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява интерес 
към практически-
те задачи и ин-
формационните 
знания и умения .

клави-
атура, 
NumLock, 
цифров 
блок, 
клавиш 
Tab
компю-
търна 
система, 
професии, 
мечта

за нови 
знания, 
упражне-
ние

интеракти-
вен – чрез 
използване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подходящи 
за възраст-
та
интегра-
лен –
чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Информа-
ционни тех-
нологии”, 
„Български 
език”, „Изоб-
разително 
изкуство” 
и „Роден 
край”

словесни – 
дискусия
практически 
– при мар-
киране чрез 
еднократно 
щракване с ос-
новния бутон 
на мишката; 
при работа 
с цифровия 
блок на клави-
атурата 
нагледни – 
демонстрация
интерак-
тивни – чрез 
откриване на 
съответните 
елементи от 
екрана
игрови – при 
включване в 
компютърна 
игра на прак-
тически зада-
чи, подходящи 
за възрастта, 
значими за де-
цата и тяхното
ежедневие

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа –
чрез рабо-
та върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 28 
и с . 29
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Какъв да 
стана – 1“ 
и „Какъв да 
стана – 2“

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на уменията за позициониране на курсора с еднократно 

щракване на мишката . Упражняване в избор на елементи от меню . Формиране на умения за писане на цифри 
от клавиатурата .

2. Български език и литература: Усъвършенстване на умението за устно описание по картина .
3. Роден край: Обогатяване на знанията за професиите и инструментите за тях .
4. Изобразително изкуство: Упражняване в оцветяване на обекти по зададено условие .

Основа, върху която се разработва урока:
• Картина 1 – Картината е разделена на две части . На едната се вижда Панделка в лекарски кабинет, обле-

чена с бяла престилка . Тя слуша със слушалките болно момче . Във втората част е нарисувана Ягодка, която е 
готвачка в кухня .

• Картина 2 – Картината също е разделена на две части . На едната е изобразен строителен обект, на който 
Зайо е строител . А на другата се вижда сервиз за компютри, в който млад мъж ремонтира повреден компютър . 
Около него са разпръснати различни части от компютърна конфигурация .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на играта;
– писане на цифри от клавиатурата в игра „Какъв да стана – 1“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на устно описание по картината;
– означаване със съответните цифри на инструментите и предметите, присъщи за дадената професия;
– оцветяване в цветове по зададено условие .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на играта;
– писане на цифри от клавиатурата в игра „Какъв да стана – 2“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на устно описание по картината;
– означаване със съответните цифри на инструментите и предметите, присъщи за дадената професия;
– оцветяване на обекти по зададено условие (комбинации от три цвята) .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия за това, каква е мечтата на всяко дете . Учителят може да стимулира 

децата с въпроса „Какъв ще станеш, като пораснеш?“ . Учителят и учениците могат да продължат да дискутират 
колко различни са всички професии, но колко значими са всички те за хората . На децата е добре да се обърне 
внимание на това, че всяка професия има свои предмети и инструменти, с които се упражнява . Може да се 
подканят да се опитат да опишат инструментите, необходими и използвани в професиите на техните родители . 
Така подготвени за темата, учениците могат да отворят учебното помагало на тема 13 и да опишат и определят 
кои са показаните на двете картини професии . А след това да надпишат цифрите от 1 до 4 в празните кръгчета 
до инструментите и предметите на четирите илюстрирани професии .

След това учителят може да разпредели ролите на децата за работа в книжното тяло и с учебния софтуер 
по познатата схема . Желателно е да помогне на децата, които ще изпълняват задачите от играта „Какъв да ста-
на – 1“, да я стартират и да обясни правилата ù . Добре е да им покаже къде на клавиатурата могат на намерят 
цифрите, с които ще се надписват картинките . На дъската учителят може да напише NumLock, за да могат децата 
по-лесно да намерят бутона за включване на цифровия блок от клавиатурата . Тук е препоръчително да се обяс-
ни каква е индикацията за включен цифров блок и да се приканят учениците да включат и изключат бутона . 
Може да се обясни и другият възможен начин за въвеждане на цифри от клавиатурата и тяхното разположение 
на символния блок . Желателно е да се поясни кой начин е по- удобен да се използва (ако децата работят основ-
но с дясната ръка – цифровият блок, а ако работят с лява ръка – цифрите над символния блок) .

След пускане и зареждане на играта чрез проектор или индивидуално учителят може да демонстрира и 
припомни на децата как да позиционират курсора в празното квадратче така, че да могат да напишат цифра в 
него . След първоначално позициониране на курсора и въвеждане на първата цифра преминаването в следва-
що поле става с клавиша Tab . Добре е учителят да напише името и на този клавиш на дъската и да покаже къде 
се намира на клавиатурата . След надписване на двете картинки се прави проверка, като се натисне бутонът 
„Проверка” . При натискането му в зелено се оцветяват правилно надписаните полета, а с червено – грешните .

Идентична е и играта „Какъв да стана – 2“ . След изпълнение на задачите в софтуера и от едното, и от дру-
гото дете, ако работят по двойки на работните станции, може да се премине към изпълнение на задачите за 
самостоятелна работа от учебното помагало по тема 13 .

Задачите изискват от учителя да ги прочете внимателно и да напътства децата при изпълнението им . Зада-
чата за оцветяване на чадърчетата може да бъде оставена за домашно, за да се даде възможност на децата да 
експериментират с комбинацията от цветове .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да нарисуват 
фигури на хора, свързани с различни професии, в програмата MS Paint .

Накрая е желателно учителят да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при 
работа с образователния софтуер, и да им постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от книжното 
тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час . Добре е да им препоръча да повторят изпъл-
нението на игрите от образователния софтуер на домашните си компютри .
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Тема 14: Как да пресека сега – с компютъра лесно ще реша

Цели Очаквани резултати

Понятия 
и клю-
чови 
думи

Педагогическа технология

Вид 
на 

урока
Подходи Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Формиране на уме-
ния за различаване на 
значението и приложе-
нието на показалеца 
на мишката във вид на 
стрелка и във вид на 
отвесна черта при въ-
веждане на символи от 
клавиатурата .
2 . Формиране на умения 
за използване на клави-
шите Backspace и Del.
3 . Запознаване с инстру-
ментите за писане на 
програмата MS Pаint.
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за въвеждане на букви 
от клавиатурата .
2 . Развиване на умение 
за изтриване на симво-
ли чрез клавиатурата .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на жела-
ние за работа с компю-
търа чрез използване на 
компютърна програма, 
подходяща за възрастта .
2 . Възпитаване на пра-
вилно отношение към 
правилата за безопасно 
движение по улиците .

На равнище понятия 
ученикът: 
1 . Разбира разликата 
в значението и прило-
жинието на показале-
ца на мишката във вид 
на стрелка и във вид 
на отвесна черта при 
въвеждане на симво-
ли от клавиатурата .
2 . Познава разполо-
жението на бутоните 
с букви на клавиату-
рата .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да позицио-
нира показалеца на 
мишката на определе-
но място .
2 . Умее да въвежда 
букви чрез клавиату-
рата .
3 . Знае кога и как да 
използва клавишите 
Backspace и Del.
На равнище отноше-
ния ученикът:
Проявява интерес към 
практическите задачи 
и информационните 
знания и умения .

клавиш, 
кирили-
ца, 
латини-
ца, раз-
положе-
ние на 
буквите 
вляво и 
вдясно, 
кръсто-
словица, 
Del и 
Back-
space

за 
нови 
зна-
ния, 
уп-
раж-
нение

интерак-
тивен – 
чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подходящи 
за възраст-
та
интегра-
лен –
чрез об-
вързване 
на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, 
„Български 
език”, „Ро-
ден край” и 
„Изобрази-
телно изку-
ство“

словесни – 
беседа, обяс-
нение
практически 
– при мар-
киране чрез 
еднократно 
щракане с ос-
новния бутон 
на мишката; 
при работа с 
клавиатурата .
нагледни – 
демонстрация
интерактив-
ни – откри-
ване на думи, 
съдържащи 
познати букви 
чрез открива-
не на съответ-
ните елементи 
от екрана
игрови – при 
включване в 
компютърна 
игра на прак-
тически зада-
чи, подходящи 
за възрастта, 
значими за де-
цата и тяхното
ежедневие

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
самосто-
ятелна 
работа 
– чрез ра-
бота върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 30 
и с . 31
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Веселото 
влакче” и 
„Кръсто-
словица”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на уменията за позициониране с еднократно щракване 

на основния бутон на мишката, за избор на елементи от меню, за писане от клавиатурата на букви . Формиране 
на умения за корекция с клавиши Backspace и Del .

2. Български език и литература: Упражняване на писане на думи с изучени букви .
Роден край: Упражняване на правилата за безопасно движение на улицата .
Изобразително изкуство: Усъвършенстване на умения за оцветяване на готови фигури .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са на кръстовище на улицата . Те трябва да пресекат на безопасно място улич-

ното платно, за да достигнат до дома на Панделка . На кръстовището е застанало „Веселото влакче“, чиито път-
ници са различни животни – таралеж, лъв, мечка, агне, вълк . Влакчето „ще тръгне” само когато децата напишат 
първите букви от имената на животните, които се возят в него .
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• Картина 2 – Изобразена е кръстословица, която трябва да се попълни с познати букви според картин-
ките до всеки ред . При правилно решение се получава наименованието на място за пресичане на улицата от 
пешеходците .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– превключване на клавиатурата на подредба по БДС;
– стартиране на играта;
– намиране на букви от клавиатурата;
– използване на клавишите Backspace и Del в игра „Веселото влакче“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на устен разказ по картината;
– писане на изучени букви;
– оцветяване на светофара с правилния цвят .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– превключване на клавиатурата на подредба по БДС;
– стартиране на играта;
– намиране на букви от клавиатурата и писане на думи в игра „Кръстословица“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на устно описание на показаните обекти; 
– писане на думи в кръстословица;
– очертаване на безопасен път за преминаване на кръстовище .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за начина, по който децата идват от дома си до училището . Желател-

но е учителят да им припомни някои основни правила за безопасно движение по улиците . След направената 
връзка с предмета Роден край вниманието на учениците може да се насочи към първата сюжетна картина по 
тема 14 . Децата могат да бъдат стимулирани да разкажат какво виждат на картината . По време на разказа им 
учителят може да напише на дъската наименованията на животните, които се возят във „Веселото влакче“ . Така 
децата по-лесно ще се ориентират за познатите букви, с които започват наименованията на животните, и ще 
изпълнят безпроблемно задачата под картината .

Преди работата с учебния софтуер учителят може да покаже на децата разположението на различните 
букви от клавиатурата по БДС (червените букви) – вляво са буквите на гласните и вдясно са буквите на съглас-
ните . Добре е учителят да демонстрира как с мишката се определя каква ще бъде клавиатурната подредба . 
(Превключването на различна клавиатурна подредба може да стане и с клавишна комбинация, но за нуждите 
на урока трябва клавиатурата да е превключена предварително .)

След това учителят може да разпредели ролите на децата за работа в книжното тяло и с учебния софтуер . 
Тъй като играта от диска повтаря сюжетната картина, това дава възможност на децата да работят съвместно . 
Ако работят по двойки на компютърните станции, първо играта се изиграва от едното дете, а след това от дру-
гото . Докато се изчакват, децата работят по задачите в книжното тяло .

Желателно е учителят да им покаже как да стартират играта „Веселото влакче“ към темата и да им обясни 
правилата ù: децата трябва да поставят текстовия маркер в празното поле, за да могат да напишат буквите . 
След написване на правилната буква маркерът се премества автоматично в следващото поле за писане . Ако е 
въведена неправилна буква, маркерът остава в същото поле, докато не се напише правилната буква . Тук учи-
телят може да обясни приложението на клавишите Del и Backspace . Може да се покаже, че когато текстовият 
маркер е преди сгрешената буква, за изтриването и се използва Del . Ако маркерът е след сгрешената буква, за 
изтриването ù се използва Backspace . Желателно е учителят да напише наименованията на двата клавиша на 
дъската и да покаже разположението им на клавиатурата . Може да поясни на децата в хода на играта, че когато 
всички букви са написани правилно, светофарът светва в зелено и влакчето напуска кръстовището . След като 
премине влакчето, светва и пешеходният светофар, т .е . героите могат да пресекат улицата . За тази цел децата 
с влачене и пускане трябва да преместят последователно Ягодка, Панделка и Флаш на отсрещния тротоар на 
улицата . Играта завършва с надпис „КРАЙ“ .
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За да направи връзка с втората сюжетна картина и съответната игра, учителят може да попита децата: 
„Къде пресичаме улицата, когато няма светофар?“ . В нарисуваната кръстословица те трябва да напишат буквите 
на наименованията на илюстрираните вдясно от кръстословицата обекти: кукла, бор, риба, балон .

След това може да се стартира играта „Кръстословица“ . Децата трябва да намерят и напишат буквите от 
клавиатурата . Щом се изпише вярна буква, текстовият маркер преминава в следващото поле автоматично . 
Грешна буква не може да се изпише в съответно текстово поле . След решаването на кръстословицата децата 
би трябвало да забележат, че по хоризонтала са получава думата ЗЕБРА – пешеходен тип пътека . Картинката се 
сменя с картинка, която представлява кръстовище със „зебра“ . Това е краят на играта . Отново играта повтаря 
сюжетната картина, така че дава възможност на децата да работят съвместно . Ако работят по двойки на ком-
пютърните станции, първо играта се изиграва от едното дете, а след това от другото . Докато се изчакват, децата 
работят по задачите в книжното тяло .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да изпишат 
изучените букви в програмата MS Paint чрез използване на инструмента за писане на текст и на инструмента 
„молив” .

Накрая е добре учителят да направи обобщение на знанията и уменията, които учениците са приложили 
при работа с образователния софтуер . Може да им постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от 
книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час, и да им препоръча да повторят 
изпълнението на игрите от образователния софтуер на домашните си компютри . 
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Тема 15: Умения различни усвоявам – да чертая с мишката успявам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Затвърждаване на 
умението за маркира-
не с основния бутон 
на мишката чрез вла-
чене .
2 . Формиране на уме-
ние за изчертаване на 
линии чрез влачене .
3 . Формиране на уме-
ния за изчертаване на 
линии с различни цве-
тове и дебелина чрез 
инструментите на 
програмата MS Pаint .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за избор на меню 
в приложна програма .
2 . Развиване на уме-
ние за влачене на 
мишката и свързване 
на точки .
3 . Развиване на уме-
ние за маркиране на 
думи .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на 
желание за работа с 
компютъра чрез из-
ползване на компю-
търна програма, под-
ходяща за възрастта .
2 . Възпитаване на 
познавателни инте-
реси към спорта и 
игрите .

На равнище по-
нятия ученикът: 
1 . Разбира дейст-
вието изчертаване 
на линии чрез 
влачене .
2 . Знае значението 
на понятието „мар-
киране“ .
3 . Знае значени-
ето на понятието 
„инструмент за 
изчертаване и оц-
ветяване“ .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да въвеж-
да букви чрез кла-
виатурата .
2 . Умее да пози-
ционира показа-
леца на мишката 
на определено 
място .
3 . Умее да изчерта-
ва прави и криви 
линии с различна 
дебелина в про-
грамата MS Pаint.
На равнище от-
ношения учени-
кът:
Проявява интерес 
към практиче-
ските задачи и 
информационните 
знания и умения .

отпускане, 
задържане, 
маркиране, 
влачене, 
отсечка и 
чертане, 
скрита 
дума, ад-
реси

за нови 
знания, 
упражне-
ние

нтеракти-
вен – чрез 
използване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подхо-
дящи за 
възрастт а
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Мате-
метика”,
„Български 
език” и 
„Физическо 
възпитание 
и спорт”

словесни – бе-
седа
практически – 
при маркиране 
чрез еднократ-
но щракане с 
основния бу-
тон на мишка-
та; при работа 
с клавиатурата
нагледни – 
показ на въз-
можностите 
на програмата 
MS Pаint за из-
чертаване на 
линии
интерактивни 
– при откри-
ване на думи, 
съдържащи 
познати букви 
чрез откриване 
на съответните 
елементи от 
екрана
игрови – при 
включване в 
компютърна 
игра на практи-
чески задачи, 
подходящи за 
възрастта, зна-
чими за децата 
и тяхното
ежедневие

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
самосто-
ятелна 
работа 
– чрез ра-
бота върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 32 
и с . 33
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„На игри-
щето” и 
„Решетка”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на уменията за щракване с основния бутон на мишката; 

за влачене; за задържане; за отпускане на ляв бутон . Формиране на умения за намиране на обекти по „адреси“ . 
Формиране на умения за маркиране и изчертаване на линии .

2. Български език и литература: Усъвършенстване на умението за намиране на познати думи в „решетка“ 
от букви .

3. Математика: Затвърждаване на знанията за отсечки и на уменията за решаване на задачи със събиране 
и изваждане до 10 .

4. Физическа култура и спорт: Обогатяване на знанията за спортни игри с топка (баскетбол) .
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Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са в училищния двор и играят баскетбол . Фигурите им са в контур, а очертани-

ето на баскетболното игрище е дадено в пунктирни отсечки с цифрите от 1 до 6 до тях . Чрез съединяването на 
цифрите с линийка и молив, спазвайки последователноста, се образува позната фигура (правоъгълник) .

• Картина 2 – Героите отново са в училищния двор на асфалтова площадка, на която е нарисувана решетка 
с букви . С тебешири в ръка те се опитват да намерят познати думи .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на играта;
– изчертаване на отсечка с еднократен клик на ляв бутон;
– избиране на обект по критерий в игра „На игрището“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на описание по картина;
– свързване на цифрите от 1 до 6 в последователност;
– чертане на отсечки;
– намиране на картинка по неин „адрес“ .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране на играта;
– маркиране на текст;
– влачене с натиснат ляв бутон в игра „Решетка" .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на описание по картина;
– намиране и очертаване на познати думи в решетката;
– записване на „адресите“ на картинки по зададена схема .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа къде около нас има прави линии – „отсечки“, например къде са правите 

отсечки в класната стая . Постепенно беседата може да премине към сюжетната картина на лявата страница в 
учебното помагало . Учителят е желателно да стимулира децата да направят устно описание на това, което е 
нарисувано на нея . След това може да се пристъпи към изпълнение на задачата за последователно свързване с 
линийка и молив на цифрите около баскетболното игрище . Задачата за самостоятелна работа в книжното тяло 
изисква от учителя да обясни принципа на „адресирането“ и да насочи децата към комбинацията от букви и 
цифри, които са написани под картинките, за да могат да оцветят правилната .

Преди работата с учебния софтуер учителят може да разпредели ролите на децата и да им покаже как да 
стартират играта „На игрището“ . След зареждане на работния екран на играта той може да им обясни нейните 
правила . Чрез еднократно щракване в началната точка и влачене до крайната точка се образува линия, с която 
се изчертава баскетболното игрище . Щом игрището е готово, се зарежда математически израз например от 
вида (7+3) . Върху игрището започват да „падат“ топки с числа „отговори“ . С еднократно щракване на ляв бутон 
на мишката децата трябва да изберат верния отговор, преди топката да попадне в коша – тогава печелят точка . 
Ако топката с верния отговор е попаднала в коша, без да е избрана, печели точка компютърът . Играта свършва, 
когато се достигнат 10 точки сумарно за играещото дете и за компютъра . Децата изпълняват играта, като се 
редуват в работа с учебния софтуер и работа в книжното тяло върху задачите за самостоятелна работа .

След като приключат дейността си, желателно е учителят да провери работата на децата в книжното тяло 
и резултатите им в играта на компютъра .

След това вниманието на учениците може да се насочи към сюжетната картина на дясната страница в учеб-
ното помагало . Учителят може да провокира децата да направят устно описание на героите и действията им с 
въпроси като: къде са нашите герои, какво правят .

След краткото описание той може да разпредели ролите на децата, като определи кое дете от двойката 
първо ще работи в книжното тяло, а след това с учебната игра в софтуерния продукт и обратно . Децата, които 
работят в книжното тяло, изпълняват и задачата за самостоятелна работа, която повтаря играта от първата 
част, но адресирането е към картинките от лявата страница .
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Втората игра „Решетка“ повтаря сюжета на картината от книжното тяло и уменията за влачене и свърз-
ване на крайни точки от първата игра . Ето защо, след като показва на учениците как да намерят играта и да я 
стартират, учителят може по-накратко да обясни правилата ù: децата с влачене трябва да намерят и оцветят 
познати думи, които виждат в десния край на „решетката“ . След намиране на дума в решетката думата вдясно 
изсветлява . Думите в решетката са разположени вертикално и хоризонтално . Играта завършва, когато всички 
думи са открити .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да изчертаят 
прави и криви линии с различни дебелини и цветове в програмата MS Paint .

Накрая е препоръчително учителят да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили 
при работа с образователния софтуер . Може да постави на учениците за домашна работа да изпълнят всички 
задачи от книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час, и да им препоръча да 
повторят изпълнението на игрите от образователния софтуер на домашните си компютри 

Тема 16: Цифрите въвеждам, с влачене картинките нареждам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Упражняване на 
действието влачене и 
пускане .
2 . Запознаване с ин-
струментите за рисува-
не и попълване с цвят 
в програма MS Pаint .
3 . Формиране на уме-
ние за рисуване на 
обекти в програмата 
MS Pаint.
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за преместване на 
елементи от работния 
прозорец .
2 . Развиване на уме-
ние за създаване на 
завършена картина по 
определени теми .
Възпитателни цели:
Възпитаване на позна-
вателни интереси към 
природата и сезоните .

На равнище по-
нятия ученикът: 
Разбира разлика-
та в значението 
и приложението 
на показалеца 
на мишката във 
вид на ръчичка и 
стрелка .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да из-
бира елемент и 
да го премества 
след натискане 
и задържане на 
основния бутон на 
мишката .
2 . Реализира уме-
нията си в позната 
софтуерна среда 
с помощта на учи-
теля .
На равнище от-
ношения учени-
кът:
Проявява интерес 
към практиче-
ските задачи и 
информационните 
знания и умения .

влачене, 
пъзел, 
сезон

за 
нови 
зна-
ния, 
упраж-
нение

интерак-
тивен – 
чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подходящи 
за възраст-
та
интегра-
лен – 
чрез об-
вързване 
на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, 
 „Български 
език и ли-
тература", 
„Матема-
тика" и „Ро-
ден край”

словесни – бе-
седа
практически – 
при маркиране 
чрез еднократ-
но щракане с 
основния бутон 
на мишката; при 
влачене и пус-
кане на опреде-
лена позиция на 
обекти от работ-
ния екран
нагледни – 
чрез демонстра-
ция на възмож-
ностите на про-
грамата MS Pаint 
за рисуване и 
оцветяване на 
обекти
игрови – при 
включване в 
компютърна 
игра на практи-
чески задачи, 
подходящи за 
възрастта, зна-
чими за децата 
и тяхното еже-
дневие

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
самостоя-
телна ра-
бота – чрез 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло – с . 34 и 
с . 35
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компютър-
ните игри 
„Сезони – 1” 
и „Сезони 
– 2“



79

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Упражняване на уменията за маркиране с еднократно щракване на 

мишката, за избор на елементи от меню, за влачене и пускане .
2. Български език и литература: Усъвършенстване на умението за описание по картина .
3. Математика: Усъвършенстване на умението за решаване на логически задачи .
4. Роден край: Актуализиране на знанията за годишните времена .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Картината е разделена на две части . На първата е изобразен зимен пейзаж в планината, на 

фона на който Панделка се спуска със ски . На втората е изобразен пролетен пейзаж, на фона на който Ягодка 
бере цветя на поляната .

• Картина 2 – Картината е разделена на две части . На първата е изобразен летен пейзаж на морския бряг, 
на който нашите героите се забавляват . На втората е показан есенен пейзаж в гората, където Зайо събира гъби .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избиране на обект;
– влачене и пускане на мишката;
– избиране на елемент от меню в игра „Сезони – 1” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на устно описание по картина;
– писане на числата 1 или 2 на съответните за сезона предмети;
– откриване името на приказен герой чрез решаването на картинен ребус .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избиране на обект;
– влачене и пускане;
– избиране на елементи от меню в игра „Сезони – 2” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на устно описание по картина;
– писане на числата 3 или 4 на съответните за сезона предмети;
– откриване на закономерност в редичка от обекти .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за красотата на природата през различните сезони . След направената 

връзка с учебното съдържание по роден край вниманието на учениците може да се насочи към първата част от 
сюжетната картина на лявата страница в учебното помагало . Учителят е добре да стимулира децата да опишат 
това, което е изобразено на нея . Беседата може да продължи с отговор на въпроса, какви дрехи носят децата 
през зимата . Така те ще бъдат насочени към правилно изпълнение на задачата под картината . Същият алгори-
тъм на хода на урока се повтаря и за втората част от сюжетната картина, на която е изобразен сезонът пролет .

Задачата за самостоятелна работа в книжното тяло изисква учителят да обясни на учениците принципа на 
дадения картинен ребус, така че те да могат да получат след написване на първите букви името на приказен ге-
рой (АЛАДИН) . Ако всички деца работят на компютър, тази задача може да бъде оставена и за домашна работа .

След това учителят може да провери как децата са се справили със задачите в книжното тяло по първата 
сюжетна картина и да им покаже как да намерят и стартират игрите по тема 16 . Разпределя ролите на децата, 
ако работят по две на компютър, и обяснява правилата на играта „Сезони – 1” . Принципът, по който се подрежда 
всеки от пъзелите, е познатият за този вид игра . Има възможност да се избира по желание картинката, която ще 
се подрежда в даден сезон . При подреждането на пъзела децата упражняват действието избиране и влачене с 
основен (ляв) бутон на мишката . След подреждане на картинката на пъзела се чува типичен за сезона приро-
ден звук .
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След изпълнението на задачата по първата игра вниманието на учениците може да се насочи към десния 
разтвор на книжното тяло и задачите в него . Тук задачата за самостоятелна работа е за намиране на зависимо-
сти в редица от обекти, което вече е правено, и не изисква допълнително обяснение за децата .

За работа с втората игра „Сезони – 2” учителят отново може да разпредели ролите на децата . Правилата за 
работа по нея са същите, като в първата част на урока . Това улеснява учителя в неговите разяснения и предос-
тавя повече време за изпълнението ù .

След изпълнение на задачите, включени в образователния софтуер, учителят може да покаже инструмен-
тите за рисуване и запълване с цвят на програмата MS Paint . На децата може да се постави задача да нарисуват 
в средата на MS Paint фигури и картини, характерни за различни сезони .

Тема 17: Щракам и хвърчило избирам, балона с буква маркирам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Затвърждаване на 
умения за избор на 
елементи от работния 
прозорец .
2 . Затвърждаване на 
умения за различаване 
на значението и прило-
жението на показалеца 
на мишката във вид на 
ръчичка и стрелка .
3 . Упражняване на 
действието маркиране 
с основния бутон на 
мишката .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за избор на меню в при-
ложна програма .
2 . Развиване на умения 
за групиране на еле-
менти от природата по 
различни признаци .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на жела-
ние за работа с компю-
търа чрез използване 
на компютърна про-
грама, подходяща за 
възрастта .
2 . Възпитаване на поз-
навателни интереси 
към природата .

На равнище по-
нятия ученикът:
1 . Различава еле-
ментите от работ-
ния екран .
2 . Различава 
приложението на 
различните фор-
ми на показалеца 
на мишката .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да преми-
нава към нов ек-
ран или на ново 
ниво в позната 
приложна про-
грама .
2 . Развива наблю-
дателност .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява интерес 
към практически-
те задачи и ин-
формационните 
знания и умения .

компютър-
на програ-
ма; екран; 
компютър-
на мишка

за 
упраж-
нение 
с про-
верка 
на зна-
нията 
и уме-
нията, 
карта 
за оце-
няване

интеракти-
вен – чрез 
използване 
на ком-
пютърна 
програма и 
практичес-
ки задачи, 
подходящи 
за възраст-
та
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Математи-
ка”, „Българ-
ски език и 
литература" 
и „Роден 
край”

словесни – бе-
седа
практически – 
при маркиране 
чрез еднократ-
но щракане с 
основния бу-
тон на мишката
интерактивни 
– при откри-
ване на думи, 
съдържащи 
съгласните Ж, 
С, Г и Ш; при 
откриване на 
съответните 
елементи от 
екрана
игрови – чрез 
включване в 
компютърна 
игра на практи-
чески задачи, 
подходящи за 
възрастта, зна-
чими за децата 
и тяхното
ежедневие

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа –
чрез рабо-
та върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 36 
и с . 37
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Хвърчила” 
и „Цветни 
балони”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии – Затвърждаване на умението за маркиране на обект с еднократно щрак-

ване на мишката; за промени в работния екран, за смяна на елементите от работния екран .
2. Български език и литература – Упражняване за откриването съгласните звукове Ж, С, Г и Ш в думи .
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3. Математика – Решаване на задачи за затвърдяване на знанията и уменията за извършване на действие 
изваждане и събиране с преминаване на 10 .

4. Роден край – Усъвършенстване на умението за групиране на предмети и на елементи от природата по 
определен признак .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Героите са на скала, близо до воден басейн . Флаш и Панделка държат хвърчила с изписани 

върху тях думи: _ лънце; _ кала; пя _ ък; _ ена; _ аба; _ ерав. Опитват се да ги пуснат . Ягодка и Зайо скачат около 
тях . На картината са изобразени природни обекти, в имената на които се съдържат липсващите букви (слънце, 
жерав, пясък, жена и жаба) .

• Картина 2 – Героите са в парка . В работата по темата са включени думите, изписани в балоните (_ълъб, 
_ъбка, _арван, _ал, _апка, _ах), и картините на гарвана, гъбката, гълъбчето, шаха, шапката и шала .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избиране на хвърчилото на Панделка, а после – на Флаш чрез еднократно щракване на основния бутон 

на мишката;
– маркиране на съответния елемент от картинката в игра „Хвърчила“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– откриване и съставяне на описание по картина на героите, изобразените предмети и елементите от при-

родата;
– допълване на думите в хвърчилата;
– свързване на хвърчилата с елементите от картинката;
– назоваване на природните обекти, изобразени на картината;
– съставяне на разказ по картината;
– решаване на задачите, изписани в хвърчилата .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избиране на балон с буква от Панделка чрез еднократно щракване на основния бутон на мишката;
– маркиране на съответните елементи от картинката в игра „Цветни балони“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на описание на обектите на картината и действията им;
– записване на липсващата буква на думите, изписани в балоните;
– свързване на балоните с елементите от картинката, които се назовават;
– съставяне на разказ по картината;
– решаване на задачите, изписани в балоните .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за красотата на природата, за природните обекти и за предметите около 

нас . Учителят може да стимулира децата да направят устно описание върху изобразеното на картината . Чрез 
направената връзка с учебното съдържание от Роден край вниманието на учениците се насочва към първата 
сюжетна картина по тема 17 на учебното помагало . Децата трябва да познаят думите, изписани върху оран-
жевите хвърчила на Флаш и върху сините хвърчила на Панделка . Необходимо е да се акцентира на разликата 
между двете групи природни обекти – децата назоват разликите и се обосновават . В тази тема се търси раз-
ликата между живата и неживата природа и макар че тези понятия все още не се учат от първокласниците, 
учителят може да обясни на този принцип причината за направеното групиране .

След това учениците се насочват да назовават изпуснатите букви в думите, изписани на двата вида хвър-
чила . Учителят може да постави въпрос за определяне на вида на звуковете – гласни или съгласни . Преминава 
се към изпълнение на задачата под сюжетната картина.

След като всички ученици приключат работата по задачата, вниманието на децата се насочва към зада-
чите, записани върху хвърчилата, нарисувани в книжното тяло . Тези задачи се решават като самостоятелна 
работа вкъщи, ако за всички деца има обособени самостоятелни компютърни места . Ако децата са по две на 
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работна станция, едното дете ще работи с образователния софтуер по първата игра, а другото ще попълни 
отговорите на задачите в книжното тяло . При работа с втората игра по темата ролите на децата се разменят .

Работата в часа може да продължи със стартиране на образователния софтуер . Учителят е добре да по-
каже начина за намиране на играта „Хвърчила” . След стартиране на играта и зареждане на работния екран се 
обясняват правилата ù . Припомня се начинът на маркиране на елементите от работния прозорец с основния 
бутон на мишката . Задачата от играта е подобна на тази от книжното тяло и учениците без проблем трябва да 
намерят търсените елементи в компютърната картина . Целта на играта е да се упражнят и да се усвоят от уче-
ниците сигурното и плавно местене на мишката, точният избор на елементи от екрана и действието еднократ-
но щракане с основния бутон на мишката .

След успешно приключване на първата част от играта децата трябва да помогнат на Зайо и Ягодка при 
решаване на задачите върху техните хвърчила . Изборът на верния отговор отново е с еднократно щракване с 
основния бутон на мишката .

Когато всички ученици приключат играта „Хвърчила”, се продължава с втората сюжетна картина по темата 
– в горната част на дясната страница на разтвора от книжното тяло . Може да се проведе беседа по въпроса за 
разликата между природните обекти, които ни заобикалят, и предметите от ежедневието ни . Така се обяснява 
на децата защо едната група думи е в сините, а другата група е в оранжевите балони . Плавно учителят свързва 
учебното съдържание по Роден край с това по Български език и литература, като поставя на децата задача да 
открият думите върху нарисувания сюжет и да кажат кои са пропуснатите букви в тях .

Задачите под картината на дясната страница са сходни със задачите от лявата . Допълнително обяснение 
по изпълнението им не е необходимо . Това позволява да се постави задачата за изпълнение след приключване 
на втората игра, ако децата са се справили бързо с нея . Ако работят две деца на компютър, при работа с обра-
зователния софтуер по втората част от тема 17 – играта „Цветни балони”, те разменят местата си . Задачите от 
книжното тяло се попълват в час от детето, което не работи с образователния софтуер по втората игра .

Добре е учителят да покаже стартирането на играта „Цветни балони” и да обясни правилата ù . Играта е 
близка до предходната . Това дава възможност децата да усвоят плавното местене на мишката, точният избор 
на елементи от екрана и действието еднократно щракване с основния бутон на мишката . Ако има размяна в 
местата на играещите, всички деца упражняват действията равностойно .

Последният елемент от играта „Цветни балони” е еднакъв с последния елемент от играта „Хвърчила” . Деца-
та трябва да намерят верния отговор на последователно появяващи се задачи върху балоните на Зайо и Флаш 
и да щракнат еднократно и бързо .

В края на часа се прави обобщение на уменията, които учениците са приложили при работа с образова-
телния софтуер . Припомнят се използваните ключови понятия и упражнените знания чрез междупредметните 
връзки .

Учителят може да постави като домашна работа изпълнението на всички задачи от книжното тяло, които 
не са изпълнени по време на учебния час . Тези от децата, които разполагат с компютри, могат да изиграят от-
ново вкъщи игрите .
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Тема 18: Смятам, местя, оцветявам и гората опознавам

Цели Очаквани резул-
тати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид 
на 

урока
Подходи Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Запознаване с ос-
новните възможности 
на програми за работа 
с графична информа-
ция .
2 . Запознаване с 
възможностите за 
съхраняване на файл 
създаден в програмата 
MS Paint .
3 . Запознаване с на-
чините за започване и 
приключване на рабо-
та с позната програма .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за запълване с цвят и 
оцветяване на готови 
картини с използване 
на цветова палитра .
2 . Развиване на умени-
ето за използване на 
компютърна програма, 
подходяща за възраст-
та .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на же-
лание за работа с ком-
пютъра като обект за 
обучение .
2 . Възпитаване на поз-
навателни интереси 
към природата чрез 
използване на компю-
търа като средство за 
обучение .

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Знае понятията 
„цветова палитра” и 
„инструмент за оц-
ветяване” .
2 . Разбира понятието 
„преместване на 
обекти чрез влачене” .
3 . Разбира поняти-
ето „съхраняване 
на файл“ на компю-
търа .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да избира 
обекти чрез едно-
кратно щракване с 
основния бутон на 
мишката .
2 . Умее да позицио-
нира показалеца на 
мишката на опреде-
лено място  .
3 . Умее да чертае 
графичен обект – 
права линия .
4 . Умее да работи с 
цветова палитра и 
инструмент за оцве-
тяване .
На равнище отно-
шения ученикът:
Осмисля възмож-
ността за работа 
с компютъра като 
обект и средство за 
обучение .

цветова 
палитра, 
библи-
отека с 
образи, 
свърз-
ване на 
обекти, 
съхраня-
ване

за 
нови 
зна-
ния, 
уп-
раж-
нение

интерак-
тивен 
– чрез из-
ползване 
на ком-
пютърна 
програма 
и практи-
чески за-
дачи, под-
ходящи за 
възрастта
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Мате-
матика”,
„Българ-
ски език”, 
„Роден 
край” и 
„Изобра-
зително 
изкуство”

словесни – бе-
седа, дискусия
практически – 
при маркиране 
чрез еднократ-
но щракване с 
основния бутон 
на мишката; при 
работа с цветова 
палитра; при 
позициониране 
показалеца на 
мишката; при 
влачене с нати-
снат основен бу-
тон на мишката, 
при съхранява-
не на файл
интерактивни 
– при открива-
не на верните 
решения на 
задачите чрез 
правилно свърз-
ване на елемен-
ти от екрана; 
при оцветяване 
на графични 
обекти
игрови – чрез 
включване в 
компютърна 
игра на практи-
чески задачи, 
развиващи у де-
цата позитивно 
отношение към 
компютъра като 
средство за обу-
чение

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самосто-
ятелна ра-
бота – чрез 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло – с . 38 
и с . 39
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компю-
търните 
игри „За 
гъби” и „Гор-
ски плодове”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Упражняване на маркиране и позициониране с еднократно щракване 

на мишката, в избор на елементи от екрана . Работа с цветова палитра и инструменти за оцветяване . Запознава-
не с възможностите за съхраняване на файл с картинки .

2. Български език и литература: Преговор на изучените букви от българската азбука до буква К .
3. Математика: Затвърдяване на умението за решаване на задачи с прибавяне към числото 9 .
4. Роден край: Затвърдяване на знанията за видовете растения – диворастящи растения .
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Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Героите са сред горска поляна, покрита с гъби . В средата на поляната Флаш и Зайо са се 

навели над кошница, пълна с гъби, и се опитват да я вдигнат . Встрани от тях Панделка и Ягодка берат гъби . На 
фронталната част на кошницата има етикет със задачи . Някои от елементите на картината са черно-бели .

• Картина 2 – Героите отново са на горска полянка, но покрита със зелена трева и обградена от дървета и 
храсти . До един шипков храст е Панделка, тя бере шипки с едната си ръка, а в другата държи кошничка . На кош-
ницата има надпис: ШИП_И . Под висок бор, отрупан с шишарки, е Флаш . Той е взел една от шишарките, гледа я 
с любопитство, а от устата му излиза балонче с напис: ШИШАР_А . Зайо и Ягодка са до дъб и леска, около които 
са нападали съответно жълъди и лешници . Зайо е свалил шапката си . От устата му излиза балонче с надпис: _ 
ЪЛЪ _И . Ягодка е направила купчинка от плодовете на леската и държи два лешника . От устата ù излиза балон-
че с надпис: _ ЕШНИ _ . На всяко от описаните по-горе дървета и храсти има табела с името му ДЪБ, ЛЕСКА, БОР, 
ШИПКОВ ХРАСТ . Някои от елементите на картината са черно-бели .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– маркиране и позициониране с еднократно щракване на мишката върху гъбката с верния отговор в игра 

„За гъби“;
– дооцветяване на картината от играта с цветовата палитра и инструменти за оцветяване .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на разказ по картината;
– откриване и описание на елементите от природата;
– устно изреждане на думи, започващи с К;
– решаване на задачите, дадени върху кошницата;
– дооцветяване с цвят по избор на всички елементи от сюжетната картина .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– дописване на думи чрез избиране (еднократно щракване) върху верните букви;
– дооцветяване на картината от играта с цветовата палитра и инструменти за оцветяване в игра „Горски 

плодове“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– описание по картина на героите и действията им;
– назоваване и описание на горските растения, изобразени на картината;
– съставяне на разказ по картината;
– записване на липсващите букви от думите върху различните надписи;
– дооцветяване на всички елементи от сюжетната картина с цветове по избор .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за гората и диворастящите растения . Учителят може да подкани децата 

да изредят познатите им горски растения и плодове . Стимулира ги с негова помощ да разказват за какво се 
използват даровете на природата и какви са техните качества, има ли както полезни и вкусни, но също така и 
опасни и отровни диви растения . Чрез направената връзка с предмета Роден край вниманието на учениците се 
насочва към първата сюжетна картина по тема 18 .

Учителят може да поиска от децата да се опитат да направят кратко описание на сюжета . След това им 
поставя за изпълнение една от задачите под сюжетна картина книжното тяло: Напишете верните отговори 
на задачите върху кошницата! (Оцветяването на черно-белите елементи от картината може да се остави за 
домашна работа на децата .)

След като всички деца са решили задачите в книжното тяло и са сверили отговорите си с помощта на учи-
теля, може отново да се направи междупредметна връзка, но вече с предмета Български език и литература . 
Децата се подканват да си спомнят и да кажат коя буква са учили през последния час (за съответната учебна 
седмица) по български език . Учителят ги стимулира да изредят последователно буквите от българската азбука 
до последната научена от тях . Ако това е буквата К, на децата се поставя задачата за самостоятелна работа: 
Свържи в последователен ред буквите. Оцвети фигурата. Какво получи? (Оцветяването, по преценка на учи-
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теля, може да се остави за домашна работа на учениците .) Малко по-различен трябва да бъде подходът, ако 
учениците не са стигнали в учебните часове по български език до буквата К . В такъв случай задачата може да се 
остави за изпълнение след подходящ период от време .

С това приключва работата върху лявата страница на книжното тяло по тема 18 и учителят може да подка-
ни децата да стартират образователния софтуер . Желателно е да покаже на учениците как да намерят играта 
„За гъби” към тема 18 от учебния компютърен диск . След стартиране на играта и зареждане на работния екран 
учителят обяснява на учениците правилата на играта . Може да им припомни как да маркират елементи от ра-
ботния прозорец с еднократно щракване с основния бутон на мишката . Учениците трябва да открият верния 
отгвор на задачите върху шапчицата на някоя от гъбките . Само след вярно решаване на всичките задачи те 
ще бъдат поздравени от компютъра и ще могат да преминат към следващата част от играта . Целта ù е да се 
упражни и усвои от учениците точният избор на елементи от екрана и действието бързо еднократно щракване 
с основния бутон на мишката .

Когато всички ученици са получили поздравление „БРАВО” на екрана, учителят подканва децата да „нати-
снат”, след посочване и еднократно щракване с мишката, на бутона стрелка „НАПРЕД” . Добре е да им обясни 
действията, които трябва да извършват – посочване на цвят и след това на елемент (капаче или стволче) на 
гъбка . Тук учителят може да зададе въпрос на децата, какъв цвят биха избрали за капачетата и стволчетата, и да 
им предложи да оцветят всички гъбки по различен начин, за да изпробват всички цветове . Целта на играта е да 
се развие у децата умение за запълване с цвят и оцветяване на готови картини с използване на цветова палитра .

Когато всички деца са оцветили по свои избор гъбките на горската полянка, учителят може да ги насочи да 
„натиснат” отново бутона стрелка „НАПРЕД” . Следва играта, позната на децата от книжното тяло – те трябва да 
свържат в последователен ред буквите от българската азбука до К, за да получат контурите на самата буква К . 
Целта на играта е децата чрез свързване на отделни точки от екрана да усвоят умение за чертаене на графичен 
обект – права линия, като едновременно с това се прави и междупредметна връзка с предмета Български език 
и литература . По преценка на учителя, ако децата все още не са учили в часовете по български език буквата 
К, интерактивната игра може да се остави за друг час, след подходящо време .

Когато всички ученици са приключили с играта „За гъби”, учителят може да ги подкани да разгледат втората 
сюжетна картина по тема 18 . Може да се започне беседа за разнообразието на диворастящите растения, храстите 
и горските дървета . Учителят е необходимо да стимулира децата да разкажат виждали ли са дърветата и храстите 
от сюжетната картина и къде . Постепенно от междупредметната връзка с предмета Роден край учителят прави 
връзка с предмета „Български език и литература”, като дава на децата задача да допълнят думите върху нарису-
вания сюжет и да кажат кои са пропуснатите букви в тях .

Задачата за самостоятелна работа под картината е да се допише думата „къпина” . При разговора за расте-
нията в гората децата трябва да са се досетили и за този храст с вкусни плодове или учителят да ги е насочил 
към него . Ако децата са учили за буквата К, те трябва да напишат и да оцветят рисунката от книжното тяло . За-
дачата може да бъде оставена за домашна работа или да се изпълни от децата, които няма да работят с учебния 
софтуер през втората част на часа .

След като е разпределил задачите на учениците, учителят им показва как да стартират играта „Горски пло-
дове” и обяснява правилата ù . На екрана се вижда нарисувана самостоятелна картинка на плодчето шишарка . 
Под него е наименованието му, като буквата Ш в средата е пропусната . Встрани е Мишка, държаща табелки 
с буквите: К; Ж; Л; Ш; П; Р; Д . Децата трябва да изберат с еднократно щракване буква от картоните на Мишка . 
Когато е посочена правилната буква, се чува звуково съобщение „БРАВО” . Ако е избрана неправилна буква, зву-
ковото съобщение е „Не-е-е-е” . След правилно попълване на думата последователно се изреждат плодчетата: 
жълъд, шипка, лешник , с пропуснати букви съответно: Ж, Л и К . С бутона „зелена стрелка надясно” се преминава 
към следващата задача . Целта на играта е да се усвои и развие от децата умението за бързо еднократно щрак-
ване с основния бутон на мишката, като едновременно с това се прави и междупредметна връзка с предмета 
Български език и литература .

Следващият елемент от играта „Горски плодове” е да се свържат последователно буквите от думата КЪПИ-
НА . Буквите от думата са поставени в центровете на кръгове . След свързване на правилните букви съответният 
кръг, в чийто център е буквата, се запълва с произволен цвят . Така се получава гроздчето на къпина . При обяс-
нение на правилата на играта учителят може да проведе дискусия с децата за най-често срещаните геомет-
рични фигури в заобикалящия ни свят, като вниманието на учениците се акцентира върху вида на фигурите, 
представляващи гроздчето на къпината на екрана на монитора .

Последният елемент от играта е оцветяването на героите, които събират горските плодове . Целта на игра-
та е децата, които не са работили в първата част на часа с цветовата палитра и анимираната четка, да упражнят 
и усвоят действията .
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В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да се опитат 
да нарисуват елементи от изиграните игри в прозореца на програмата MS Paint и да съхранят файла с картинки 
на учебния компютър .

В края на часа учителят може да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при ра-
бота с образователния софтуер . Желателно е да им припомни използваните ключови понятия и упражнените 
знания чрез междупредметните връзки . За домашна работа може да се постави да изпълнят всички задачи от 
книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час . Ако учениците имат домашни персо-
нални компютри, учителят може да им препоръча да изиграят вкъщи отново образователните игри към тема 18 .

Тема 19: Курсора на мишката позиционирам, ако от клавиатурата набирам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи  Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Изграждане на уме-
ние за разпознаване на 
разположението на изу-
чените български букви 
върху клавиатурата .
2 . Затвърждаване на 
знанията за различните 
форми на показале-
ца на мишката при 
позициониране, при 
избиране на елемент от 
екрана и оцветяване на 
елементи от комютърна 
сюжетна картина .
3 . Изграждане на уме-
ния за съхраняване на 
файл, създаден в про-
грама MS Paint.
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за въвеждане на ком-
бинация от букви чрез 
клавиатурата и на мал-
ки и главни букви .
2 . Развиване на умени-
ето за работа в опреде-
лена софтуерна среда .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на поло-
жително отношене към 
труда и работата на зе-
меделските стопани .
2 . Възпитаване на поз-
нователни интереси 
чрез използване на 
компютърна програма 
с игрови ситуации .

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Използва и знае 
предназначението 
на понятието „сим-
волен блок” .
2 . Различава поня-
тията „избиране“ и 
„влачене“, „пускане“ 
на мишката .
3 . Знае понятието 
„съхраняване“ .
На равнище уме-
ния ученикът:
Усвоява уменията: 
въвеждане на букви 
чрез клавиатурата; 
бързо щракане с 
основния бутон на 
мишката; местене 
на обекти чрез вла-
чене; оцветяване на 
отделни елементи 
от готова картина .
На равнище отно-
шения ученикът:
Правилно се ориен-
тира при работата с 
позната компютър-
на програма, подхо-
дяща за възрастта 
му .

символен 
блок на 
клавиа-
турата, 
цветова 
палитра

за 
нови 
зна-
ния, 
упраж-
нения

интерак-
тивен 
– чрез из-
ползване 
възмож-
ностите на 
компютъра 
за изпълне-
ние на
достъпни 
учебни за-
дачи
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Ма-
тематика”, 
„Български 
език”, „Ро-
ден край” 
и „Изоб-
разително 
изкуство”

словесни –
беседа 
практически – 
при позициони-
ране показале-
ца на мишката 
и въвеждане на 
букви и комби-
нация от букви 
чрез символния 
блок на клави-
атурата; при 
маркиране чрез 
еднократно 
щракане и вла-
чене с натиснат 
основен бутон 
на мишката; при 
работа с цвето-
ва палитра
интерактивни 
– при избиране 
на верните ре-
шения на зада-
чите в игрите
игрови –
чрез включване 
в компютърна 
игра на практи-
чески задачи, 
развиващи у 
децата позитив-
но отношение 
към компютъра 
като средство 
за обучение

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
самостоя-
телна ра-
бота – чрез 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло – с . 40 
и с . 41
за контрол 
– вярно и 
пълно из-
пълнение 
на задачите 
в компю-
търните 
игри „Зелен-
чукова гра-
дина” и „На 
полето”
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Затвърдяване на умението за маркиране с еднократно щракване на миш-

ката, влачене, избор на елементи от меню, писане от клавиатурата на букви, оцветяване, съхраняване на файл .
2. Български език и литература: Упражняване на думи, които започват с буквата Ч и съдържат буквеното 

съчетание ДЖ .
3. Математика: Упражняване на решаването на задачи с прибавяне към числото 8 .
4. Роден край: Затвърдяване на знанията за културните растения .
5. Изобразително изкуство: Усъвършенстване на уменията за оцветяване на картина с цветове по избор .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Изобразена е зеленчукова градина . В средата на градината е поставена табела с надпис: 

_ЕРВЕНИ _ УШКИ . На пътя има каручка с впрегнат кон . Около каручката и върху нея се виждат пълни щайги с 
червени чушки . Тук са и нашите герои: Зайо, Флаш, Панделка и Ягодка – облечени са за работа в градината . Зайо 
е захапал чушка, а Ягодка ядосана му се кара . Флаш е на капрата на каруцата и държи юздите на коня . Панделка 
е до каруцата – опитва се да преброи щайгите и държи лист хартия и молив .

• Картина 2 – Героите са на път край житно поле . В средата на житното поле има табела с надпис: В 
Добру_ _а зрее жито . На пътя има каручка с впрегнат кон, който е навел глава над кофа, пълна с вода . В каруцата 
има чували, пълни с жито . По пътя бяга Зайо, защото го е подгонило куче . Около каруцата има също чували с 
жито . До тях е Панделка . Тя държи лист хартия и молив . Флаш и Ягодка са на капрата на каруцата .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– маркиране и позициониране с еднократно щракване на мишката;
– избиране на елементи от екрана;
– оцветяване на елементи от картината с цветова палитра и инструменти за оцветяване;
– използване на клавиша табулатор Tab;
– дописване на липсващите думи от екранната картина чрез клавиатурата в играта „Зеленчукова градина“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описание на героите и на елементите от сюжетната картина;
– съставяне на разказ по картината – дейността, извършвана от героите, мястото, годишния сезон и др .;
– допълване на думите от табелата;
– решаване на задачите върху щайгите;
– дооцветяване на картината .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– маркиране и позициониране с еднократно щракване на мишката;
– избиране на елементи от екрана;
– оцветяване на елементи от картината с цветова палитра и инструменти за оцветяване;
– използване на клавиша табулатор Tab;
– набиране на отговорите на задачи от цифровия блок на клавиатурата;
– дописване на липсващи думи чрез клавиатурата в игра „На полето“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описание на героите и на елементите от сюжетната картина;
– съставяне на разказ по картината – дейността, извършвана от героите, мястото, годишния сезон и др .;
– допълване на думите от табелата;
– решаване на задачите върху чувалите;
– дооцветяване на картината .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за културните растения и за начините им на отглеждане – в зеленчукова или 

овощна градина, на полето и други примери, които децата могат да дадат по време на беседата . Учителят ги подкан-
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ва да изредят познатите им културни растения . Децата разказват кои са любимите им плодове и зеленчуци, защо са 
полезни да се консумират и как се консумират . Учителят може да ги попита през кой сезон плодовете и зеленчуците 
са узрели и се прибира реколтата и дали децата са помагали при тяхното отглеждане и при събирането им .

След направената връзка с предмета Роден край вниманието на учениците се насочва към първата сюжет-
на картина по тема 19 . Учителят може да стимулира децата да направят кратко описание на сюжета . След това 
може да ги попита коя е пропуснатата буква в двете думички от картината и да помоли учениците да я напишат 
в книжното тяло .

Следва разпределение на ролите на децата за работа в часа . Ако в учебния кабинет има компютри за всич-
ки ученици, учителят оставя дооцветяването на сюжетната картина и задачите под нея за домашна работа . Ако 
учениците са по двама на компютър, учителят може да постави за изпълнение задачите от книжното тяло под 
лявата сюжетна картина и оцветяването на картината на единия от двойката ученици . Другите ученици старти-
рат първата игра по тема 19 от образователния софтуер .

Добре е учителят да покаже на учениците как да намерят играта „Зеленчукова градина” от учебния компю-
търен диск . След стартиране на играта и зареждане на работния екран може да обясни на учениците прави-
лата на играта . В първата картина, която се зарежда на екрана, децата трябва да оцветят безцветните обекти с 
анимираната четка и цветовете от палитрата в горната част на екрана . Този игрови елемент е познат на децата 
и не изисква проверка за крайния резултат, а развива естетическия вкус на децата и уменията им да работят 
с графични инструменти . Когато децата преценят, че са дооцветили картинката, с бутона стрелка „НАПРЕД” се 
преминава към следващата подигра . Подиграта започва с „натискане” на бутона „СТАРТ” върху табелата в гра-
дината . На каручката се появяват изрази от вида: 8+2=_ _; 8+3=_ _; 8+4=_ _; 8+5=_ _ . . ., а върху разпръснатите 
щайги се виждат различни числа . Децата трябва да намерат верния отговор и да щракнат върху него еднократ-
но с натискане на основния бутон на мишката . При всеки намерен верен отговор върху табелата в градината 
постепенно се изписват буквите от словесния израз ЧЕРВЕНИ ЧУШКИ . Изразите са толкова, колкото са букви-
те в двете думички . Подиграта приключва след правилното решаване на всички задачи и съответно пълно 
изписване на словесния израз . При вярно решаване и на последната задача се преминава към следващата 
подигра . Децата трябва да допишат от клавиатурата с правилните букви и думички изречението „В зеленчуко-
вата градина има червени чушки” . Пише се в две текстови полета с български букви – клавиатурата трябва да е 
превключена на кирилица по БДС . Могат да се въвеждат само малки букви . Желателно е учителят да подпомага 
децата при превключване на клавиатурата и при позициониране курсора на мишката в текстовите полета . При 
преминаване от едното в другото текстово поле може да се упражни използване на клавиша табулатор от кла-
виатурата (Tab) . С това игрите към първата сюжетна картина на тема 19 приключват и се излиза към началния 
екран с бутона стрелка „НАПРЕД” .

Когато всички ученици са приключили с играта „Зеленчукова градина”, учителят подканва децата да раз-
гледат втората сюжетна картина по темата . Тук може да бъде подновена беседата с децата за разнообразието, 
значението и приложението на културните растения . Учителят може да попита децата знаят ли коя е житницата 
на България, за какво се използва житото, как се преработва, за да се превърне в познатия на всички хляб от 
трапезата ни . Постепенно от муждупредметната връзка с предмета Роден край учителят може да направи връз-
ка с предмета Български език и литература, като подкани децата да допълнят думите върху нарисувания сю-
жет и да кажат кои са пропуснатите букви в тях . Той може да стимулира децата да дадат други примери с думи, 
съдържащи буквеното съчетание „дж” .

Започва организацията за втората част на учебния час и определяне ролите на децата . Учителят отново 
им разпределя задачите в зависимост от това, дали работят самостоятелно, или по двама на компютър . Ако 
работят самостоятелно – задачите от книжното тяло се оставят за края на часа, след като приключат с учебния 
софтуер, или за домашна работа . Ако работят по две деца на компютър – учителят разменя дейностите на уче-
ниците от всяка двойка . Тези, които не са работили с учебния диск, сега ще стартират втората игра по тема 19 . 
и ще изпълняват нейните задачи . Другите деца ще работят по книжното тяло .

След като е разпределил задачите на учениците, учителят е добре да покаже на децата как да стартират 
играта „На полето” и да обясни правилата ù . Децата трябва да изберат буква от картоните на Мишка и с влаче-
не да я поставят на правилното ù място при думите с пропуснати букви . Награда за правилно изпълнение на 
задачата е оцветяването на коня и каручката от екранната картина . Целта на играта е да се усвои и развие от 
децата умението да местят и позиционират обекти от екрана чрез влачене – действие, при което се упражнява 
продължителното задържане в натиснато положение на основния бутон на мишката и правилното и лекото ù 
преместване .
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Следващият етап от играта е децата да упражнят и усвоят въвеждане на цифри от клавиатурата, като ед-
новременно с това прилагат и знанията си по математика, тъй като трябва вярно да решават задачите . Отново 
тук учителят е добре да обърне внимание на учениците, че първо трябва да позиционират показалеца на миш-
ката в текстовото поле . Друг важен елемент за правилно изпълнение на задачата от децата е използването на 
цифровия блок от клавиатурата или бутоните с цифри над символния блок . Учителят е желателно да покаже на 
децата двата начина за въвеждане на цифри от клавиатурата и да обясни на учениците кой начин да приложат 
в изпълнението на задачата по играта . Може да се обясни, че за децата, които използват основно дясна ръка 
при работа с мишката и за писане, е по-удобно използването на цифровия блок, а ако има деца, които работят 
основно с лявата ръка, е по-удобно да работят с бутоните с цифри в горната част на клавиатурата . Обръща се 
внимание на бутона Num Lock, който трябва да се натисне, за да се включи цифровият блок и за да е възможно 
използването му . Друг бутон, чието приложение могат да упражнят, е Tab – чрез него децата могат да се прид-
вижват от горното квадратче за писане към долното . Това е приложението на бутона при работа с таблица, 
което може да се обясни на децата .

С приключване на тази задача се преминава и към последния елемент от играта „На полето”. Зад препъл-
нената каруца с чували се вижда лаещото куче, което в предишния кадър гонеше непослушния и палав Зайо . 
Децата трябва да напишат чрез клавиатурата буквеното съчетание „дж” в определените за това две текстови 
полета . Учителят е добре да обърне внимание на учениците да потърсят буквичките върху символния блок на 
клавиатурата . Ако е необходимо, той може да повтари урока от предишната игра и/или да помогне на децата 
да превключат клавиатурата на кирилица, да позиционират курсора на мишката, след това да им покаже и как 
да превключат клавиатурата за писане на главни и малки букви . Могат да използват буквите Д и Ж и от двата 
регистъра . Тук отново могат да упражнят използването на бутона Tab, чрез който децата могат да се преместят 
от лявото първо квадратче във второто дясно квадратче . С правилното попълване на балончето от устата на 
джафкащото куче приключва и работата по втората игра от тема 19 .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да се опитат 
да нарисуват плодове и зеленчуци по техен избор в прозореца на програмата MS Paint и да съхранят файла с 
картинки на учебния компютър .

Накрая е желателно учителят да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при ра-
бота с образователния софтуер . Може да припомни на използваните ключови понятия и упражнените знания 
чрез междупредметните връзки и да постави на учениците за домашна работа да изпълнят всички задачи от 
книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час .
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Тема 20: Всичко с мишката е лесно – уча и рисувам чудесно

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид 
на 

урока
Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Усъвършенстване 
на работата със сим-
волния и цифровия 
блок на клавиатурата .
2 . Затвърждаване на 
знанията за приложе-
нието на табулатора 
от клавиатурата .
3 . Затвърждаване на 
знанията за съхраня-
ване на файл, създа-
ден с програмата MS 
Paint .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
нието за работа в оп-
ределена софтуерна 
среда .
2 . Развиване на уме-
ние за въвеждане на 
двуцифрени числа 
чрез клавиатурата .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на 
положително отноше-
не към училището и 
учебния час .
2 . Създаване на усло-
вия за положителна 
емоционална нагласа 
към ученето .

На равнище по-
нятия ученикът: 
1 . Различава 
символния и ци-
фровия блок на 
клавиатурата .
2 . Знае понятието 
„табулатор” от 
клавиатурата .
3 . Знае значени-
ето на понятието 
„съхранение на 
файл” на компю-
търа .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да въвеж-
да цифри и дву-
цифрени числа .
2 . Умее да въвеж-
да отделни букви 
или буквени съче-
тания от българ-
ската азбука при 
БДС подредба на 
клавиатурата .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Изпълнява с инте-
рес поставените 
му практически 
задачи и у него се 
формира положи-
телна нагласа към 
учебния процес .

цифров 
блок на 
клавиа-
турата, 
символен 
блок на 
клавиа-
турата, 
клавиш 
„табула-
тор” от 
клавиа-
турата, 
файл 

за 
нови 
зна-
ния, 
упраж-
нение

интеракти-
вен – при 
използване 
на познава-
телни игри, 
които пра-
вят ученето 
интересно 
и привлека-
телно
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Инфор-
мационн 
техноло-
гии”, „Ма-
теметика”, 
„Български 
език и лите-
ратура”, „Ро-
ден край” и 
„Изобрази-
телно изку-
ство”

словесни – диску-
сия, беседа
практически – 
при въвеждане 
на цифри чрез 
цифровия блок 
на клавиатурата; 
при въвеждане на 
букви и буквени 
съчетания чрез 
символния блок 
на клавиатурата; 
при работа с миш-
ката; при работа с 
цветова палитра
интерактив-
ни – използване 
на основните 
възможности на 
компютъра за 
изпълнение на 
достъпни задачи с 
учебна цел
игрови – чрез 
включване в ком-
пютърна игра на 
практически зада-
чи, развиващи у 
децата позитивно 
отношение към 
компютъра като 
средство за обу-
чение

за онагле-
дяване –
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа – 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло – с . 42 
и с . 43
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„В клас” и 
„Отново в 
клас” 

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Усъвършенстване на уменията за маркиране с еднократно щракване на 

мишката, влачене, избор на елементи от меню . Писане от клавиатурата на цифри и букви, оцветяване, съхра-
няване на файл .

2. Български език и литература: Упражняване на думи, които започват с букви Ц и Ч и съответно букве-
ните съчетания ДЗ и ДЖ . Упражняване правописа на думи, които завършват със звучните и беззвучните съглас-
ни Б-П, Д-Т, Ж-Ш, В-Ф, З-С, Г-К . Упражняване и на други изучени до момента букви .

3. Математика: Затвърждаване на решаване на задачи с прибавяне към числото 7 на числата 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .
4. Роден край: Затвърждаване на знанията за Апостола на свободата – Васил Левски, и за националния 

празник на България – 3 март .
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Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Героите са седнали на чинове в класната стая . Виждат се само главичките им, а пред тях в по-

едър план е учебната дъска . Над дъската има надпис: РОДЕН КРАЙ, което показва, че  имат урок по този учебен 
предмет . На дъската има портрет с образа на Васил Левски, стихче и дата . Името на българския национален 
герой в стихчето не е изписано напълно, числото в датата също липсва .

• Картина 2 – Героите отново са в клас, седнали на чиновете . Виждат се само главичките им, а пред тях в 
по-едър план е учебната дъска . Над дъската има надпис: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, което показва, че имат урок по този 
учебен предмет . На дъската има написани следните думи: СЛАДОЛЕ_ , ПОКРИ_, МЪ_ , МРА_ , БО_, РО_ .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– използване на символния и цифровия блок на клавиатурата за дописване на пропуснати букви и числа;
– маркиране с еднократно щракване на мишката и влачене;
– приложение на клавиша NumLock;
– оцветяване с цветова палитра и инструменти за оцветяване в игра „В клас“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описание и съставяне на разказ по картината;
– разпознаване на българския национален герой, който е изобразен;
– прочит или рецитация на стихчето;
– дописване на пропуснатите букви в името на Левски;
– назоваване и изписване на датата на гибелта на Васил Левски;
– оцветяване с цветове според дадена легенда .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към: 
– писане от клавиатурата на изучени букви и цифри;
– решаване на задачи с прибавяне към 7;
– оцветяване на българския трибагреник и изписване датата на българския национален празник в игра 

„Отново в клас“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– описание на героите от сюжетната картина и действията им; 
– избиране на правилната буква (звучна–беззвучна съгласна)
– за допълване на думите;
– изговаряне на познатите звучни и беззвучни съгласни и правилата за разпознаването им в думите;
– съставяне на разказ за учебния ден в училище по картината;
– последователно свързване на буквите от думата МЕЖДУЧАСИЕ и оцветяване на получения плод .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия за известните на учениците български национални герои и какво знаят 

децата за техния живот и дейност . Чрез направената връзка с предмета Роден край вниманието им се насочва 
към първата сюжетна картина по тема 20 – в горната част на лявата страница . Учителят може да стимулира де-
цата да разкажат кой е българският национален герой, чийто лик е изобразен, и знаят ли кога се чества денят 
на Левски . Когато учителят се увери, че децата знаят името и датата от сюжетната картина, може да им се поста-
ви задачата да попълнят празните полета в нея .

Желателно е учителят да направи проверка за правилното изпълнение на поставената задача от всяко 
дете, като едновременно с това разпредели и ролите на децата за часа . Преценява се колко са децата и колко 
са работните компютърни места . Ако за всички деца има самостоятелни компютърни места, учителят може 
да остави изпълнението на задачата под сюжетната картина след първата компютърна игра по тема 20 или 
за домашна работа вкъщи, ако работят по-бавно на компютъра . Ако няма достатъчно работещи компютърни 
конфигурации за всички деца, учителят разпределя кои ще работят по първата компютърна игра към тема 20 
и кои – по втората компютърна игра . Децата, които няма да работят по първата компютърна игра, изпълняват 
задачата за самостоятелна работа на лявата страница на книжното тяло, за останалите деца тази задача е за 
домашна работа .
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След приключване на организацията за учебния час децата стартират образователния софтуер, като е доб-
ре учителят да им покаже как да намерят играта „В клас” от компютърния диск . След стартиране на играта и за-
реждане на работния екран учителят може да обясни на учениците правилата на играта . Вниманието на децата 
се насочва към мигащия надпис на първия учебен час от един учебен ден, който илюстрира играта . „Първият 
час” е по роден край, като темата на часа вече е обсъдена с децата в началото на урока . Правилата на играта са 
познати – трябва да се попълнят пропуснатите букви в името на Левски и пропуснатите цифри от числото 19 . 
Учителят е добре да припомни на децата как да превключат клавиатурата на БДС и подредбата на буквите от 
символния блок . Припомня им също така и как да включат цифровия блок, за да въведат цифрите на числото 
19 . Желателно е да им обърне внимание, че трябва да позиционират курсора на мишката на определената 
позиция и тогава да въведат съответния символ (буквен или цифров) от клавиатурата . Тук учителят може да 
насочи вниманието на учениците към това как курсорът на мишката се променя, когато е в текстовото поле и 
когато е извън него (отвесна чертичка – текстов маркер и стрелка за избор) .

След като се е уверил, че всички деца са приключили със задачите към първия час по роден край, учителят 
може да ги подкани да преминат към втория учебен час по тази игра чрез натискане на бутона стрелка НАПРЕД . 
Така символично приключва първия час от игата „В клас” и децата преминават към втория час .

Вторият час е по български език . На символичната „учебна дъска” се виждат изписани две изречения, в 
които отново има пропуснати букви или, за тази подигра, буквени съчетания . На тебеширите под учебната 
дъска се виждат изписани липсващите букви и буквени съчетания . Децата трябва да си припомнят изучените 
правила по български език и да поставят на съответните места правилната буква или буквено съчетание, като 
едновременно с това спазят и логиката в изреченията . В тази игра се упражняват действията влачене и пускане 
с мишката . Децата избират съответната буква или буквено съчетание от тебеширите . Действието се изпълнява 
с посочване с показалеца на мишката на едно от квадратчетата с букви, натискане на основния бутон на мишка-
та и задържането му, след което избраното квадратче с буква или буквено съчетание се поставя на правилното 
място чрез извлачване и при достигане на правилното място – отпускане на бутона на мишката . Ако всички 
квадратчета са поставени правилно, се появява усмихнатият Зайо, който показва, че подиграта е приключила . 
След направена проверка, дали всички деца се справят успешно, учителят подканва готовите ученици да пре-
минат към другия учебен час (другата подигра) чрез натискане бутона стрелка НАПРЕД .

Третият „учебен час” към тази игра е по математика . Правилата на тази игра са познати от предишни игри . 
Учителят е добре да припомни на децата, че трябва да решат правилно всяка от появяващите се задачи и да по-
търсят отговора на екрана – този път върху легналите тебешири . Така децата преговарят изученото по математика 
и едновременно с това упражняват вече усвоеното действие за бързо и еднократно щракване с основния бутон 
на мишката . С това приключва играта към първата сюжетна картина и се излиза към основния екран на темата .

Учителят може да провери как са се справили децата, които са работили с книжното тяло . След тази бърза 
проверка вниманието на всички деца се насочва към сюжетната картина на дясната страница от книжното 
тяло . Върху илюстрацията на учебна дъска се виждат изписани няколко думи, на които липсва последната бук-
ва . Учителят е добре да припомни на децата правилата за разпознаване на звучните и беззвучните съгласни . С 
проверка на всяка една от думите децата стигат до правилния отговор . След това учителят може да ги подкани 
да изпишат буквите в книжното тяло . След като всички деца са приключили с тази задача, учителят е необходи-
мо да насочи вниманието им към втората игра по тема 20 на образователния софтуер .

Преди да разпредели задачите на децата за втората част на учебния час, учителят може да проведе с тях 
беседа за значението на националния ни празник Трети март . Учителят стимулира децата да отговорят дали 
знаят какво се е случило на този ден; как честват те в семействата си този ден; защо българското знаме е нари-
чано още и трибагреник и кои са неговите цветове . Когато учителят се увери, че децата имат достатъчно зна-
ния, за да изпълнят правилно втората игра към тема 20 от компютърния диск, той ги подканва да стартират иг-
рата . Важно е преди това да е разменил ролите на децата, ако учебният кабинет няма достатъчно компютърни 
места . На децата, които няма да работят с учебния софтуер се поставя за изпълнение задачата за самостоятелна 
работа от дясната страница на книжното тяло .

Втората игра „Отново в клас” има сходни правила . Отново децата трябва да преминат през импровизация-
та на три учебни часа – „Български език”, „Математика” и „Роден край" . Учителят може да подскаже на децата, че 
по програмата в ръцете на Мишка могат да се ориентират за настоящия и за предстоящия учебен час .

Първият час е „Български език” и е желателно учителят да обясни правилата на играта . Децата трябва да 
щракнат върху тебешира с вярната липсваща буква на думата, която виждат върху учебната дъска на екрана . 
Всяка дума е съпроводена с картинка, за да няма объркване у децата за коя дума става въпрос . Тебеширите с 
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предполагаеми отговори са два цвята, като на синия се изписва близката по звучене беззвучна съгласна, а на 
червения тебешир се изписва съответната близка по звучене звучна съгласна . Правилата за правилния избор 
на буквите са изяснени във връзка със задачата в книжното тяло и децата могат да започнат работа . Когато се 
изредят и шестте картинки и думи, играта приключва . Децата преминават към следващия час с натискане на 
бутона стрелка НАПРЕД .

Вторият учебен час е „Математика” . В тази игра обаче децата не избират отговорите от тебеширите, а ги 
изписват в полетата срещу всяка задача . Изписване на грешен отговор не е позволено . Може да се въведе 
само числото, съответстващо на верния отговор . Учителят е желателно да обясни на децата как да използват 
цифровия блок на клавиатурата (бутонът NumLock трябва да е натиснат, което се проверява със светещото 
диодче NUM над цифровия блок от клавиатурата) . Тук учителят може да обясни или припомни (ако това вече 
е обяснено) защо цифровият блок е в дясната част на клавиатурата – за да е по-удобно писането на числата от 
хората, които основно работят с дясната ръка и които изпълняват в професиите си основно аритметични опе-
рации . Ако има деца, които работят основно с лявата си ръка, учителят им показва разположението на цифрите 
над символния блок от клавиатурата . Тук е мястото да се обърне внимание, че ако има такива дечица, учителят 
трябва да е настроил мишките им да работят с основен десен, а не ляв бутон . След правилно решаване на зада-
чите се преминава към следващия учебен час в играта с натискане на бутона стрелка НАПРЕД .

Третият и последен час е Роден край . Учителят може да припомни на децата проведената преди играта бе-
седа . Насочва ги как да оцветят българския национален флаг чрез използване на цветовата палитра към играта . 
След проверка на правилното оцветяване с натискане на бутона „Проверка” под българското знаме се появява 
изречение . В него децата трябва да попълнят датата на българския национален празник . Учителят може да им 
помогне да намерят и впишат цифрата 3 на правилното място в изречението . За тази цел той отново припомня 
на децата, че трябва да позиционират курсора на мишката на правилното място и тогава да въведат пропус-
натата и вярна цифра . Вписване на грешно число не е допустимо . С правилното изпълнение и на тази задача 
приключва и втората игра към тема 20 .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да се опитат да 
нарисуват българското знаме в прозореца на програмата MS Paint и да съхранят файла с картинка на учебния 
компютър .

Накрая е желателно учителят да направи обобщение на уменията, които учениците са приложили при 
работа с образователния софтуер . Добре е да им припомни използваните ключови понятия и упражнените 
знания чрез междупредметните връзки . Може да им постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от 
книжното тяло, с които не са успели да се справят по време на учебния час .
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Тема 21: Компютърни умения прилагам и за промените в природата научавам

Цели Очаквани резултати
Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид 
на 

урока
Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Затвърждаване на 
действията избиране, 
влачене и пускане с 
мишката .
2 . Усъвършенстване 
на работата при из-
ползване на символ-
ния и включването 
на цифровия блок на 
клавиатурата .
3 . Запознаване с прев-
ключването на клави-
атурата за писане на 
български букви .
4 . Затвърждаване на 
умението за работа 
със специалните 
клавиши NumLock, 
Backspace и CapsLock 
от клавиатурата .
Развиващи цели:
Формиране на умение 
за използване на ком-
пютърна програма в 
игрови ситуации, под-
ходящи за възрастта .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на поз-
навателно отношение 
към природата .
2 . Възпитаване на тру-
дови навици .

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Знае да работи с 
понятието „символен 
и цифров блок" на 
клавиатурата .
2 . Знае понятието 
„форми на показале-
ца на мишката" при 
работа с различен 
вид информация .
3 . Знае значението на 
специалните клавиши 
от клавиатурата .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да въвежда 
цифри и букви от кла-
виатурата .
2 . Умее да мести с 
мишката обекти на 
екрана с дви жението 
влачене и пускане .
3 . Умее да използва 
клавишите със спе-
циално предназна-
чение .
На равнище отно-
шения ученикът:
Изпълнява с интерес 
поставените му прак-
тически задачи и у 
него се формира еко-
логична култура .

цифров 
блок на 
клавиа-
турата, 
символен 
блок на 
клавиа-
турата, 
действия 
с миш-
ката, 
работа с 
клавиату-
рата, спе-
циални 
клавиши 

за 
нови 
зна-
ния, 
уп-
раж-
нение

интеракти-
вен – чрез 
използване 
на познава-
телни игри, 
които пра-
вят ученето 
интересно 
и привлека-
телно
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Информа-
ционни тех-
нологии”, 
„Български 
език” и „Ро-
ден край” и 
„Домашен 
бит и техни-
ка”

словесни –
беседа, дискусия 
практически – 
при въвеждане 
на цифри чрез 
цифровия блок 
на клавиатурата; 
при въвеждане 
на букви и бу-
квени съчетания 
чрез символния 
блок на клави-
атурата; при 
преместване на 
обекти с мишката
интерактивни – 
при използване 
на основните 
възможности на 
компютъра за 
изпълнение на 
достъпни задачи 
с учебна цел
игрови – чрез 
включване в ком-
пютърна игра на 
практически за-
дачи, развиващи 
у децата пози-
тивно отношение 
към компютъра 
като средство за 
обучение

за онаг-
ледяване 
– под-
ходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
самосто-
ятелна 
работа 
– работа 
върху за-
дачите в 
книжното 
тяло: с . 44 
и с . 45
за кон-
трол – 
чрез вяр-
но и пъл-
но изпъл-
нение на 
задачите 
в компю-
търните 
игри 
„Промени 
в приро-
дата” и 
„Условия 
на живот”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Затвърждаване на уменията за маркиране с еднократно щракване на мишка-

та, влачене, избор на елементи от меню . Писане от клавиатурата на цифри и букви, оцветяване, двукратно щракване, 
специални клавиши .

2. Български език и литература: Упражняване на думи, които съдържат буквите Х, Ц и Щ . Преговор на 
изучените към момента букви .

3. Роден край: Затвърждаване на знанията за промените през годишните времена; условия на живот на 
растенията – почва, въздух, вода, светлина, топлина; етапи на развитие на растенията .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Героите са на поляна . Пред тях има по един статив с платно за рисуване . На платното на Флаш 

пише З _ _ A, на Панделка – П_ ОЛ _Т, на Зайо – _Я_ O, а на Ягодка – Е _ _ Н . На всяко от платната е загатнато ябъл-
ково дърво с различни елементи, съответстващи на четирите годишни времена . Дърветата на всяко платно са 
безцветни . Четиримата герои са напръскани с цветни боички . Всеки от тях държи четка и палитра .
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• Картина 2 – Героите са в зеленчукова градина . Наобиколили са растение домат . Вижда се част от почвата, 
върху която са стъпили героите и в която е засаден доматът . Над тях грее слънце, нарисувани са и слънчеви 
лъчи . На засадения в почвата домат се виждат съответно коренът, стеблото, на стеблото има плодче (доматче), 
листенце и цвят . На корена, стеблото, плода, листото и цвета има по едно кръгче, в което да може да се напи-
ше цифра . Рисунката на домата е черно-бяла . От двете страни на черно-бялата рисунка на домата се виждат 
Панделка, която държи кофа, Флаш – държи лопата, Зайо – държи гребло, и Ягодка, държаща лейка . С лейката 
Ягодка полива домата – виждат се пръските на водата .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– маркиране с еднократно щракване на мишката;
– влачене на мишката в игра „Промени в природата“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описване на героите и техните действия;
– дописване на пропуснатите букви в имената на сезоните;
– оцветяване на четирите ябълкови дървета според сезона;
– съставяне на разказ по картината;
– свързване на числата от 1 до 20 в последователен ред .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избор на елементи от меню;
– влачене на мишката;
– писане от клавиатурата на букви и цифри в игра „Условия за живот“;
– приложение на клавиши NumLock, Backspace, CapsLock .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описване на обектите на картината и действията на героите; 
– попълване на кръгчетата с цифрите, съответстващи на частите на растението;
– оцветяване на растението;
– допълване на наименованията на условията за живот на растенията;
– съставяне на разказ по картината .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за промените, които настъпват с растенията и природата като цяло през 

всяко от четирите годишни времена . Постепенно учителят може да насочи вниманието на учениците върху 
основната сюжетна картина от темата в книжното тяло на лявата страница . Стимулира децата да допишат име-
то на всеки от сезоните, след което започва с тях дискусия за характерните особености, с които се различава 
украската на нарисуваното ябълково дърво през всеки един от четирите сезона . Първокласниците познават 
сезоните, защото това е материал, разгледан в по-предните теми както по Роден край, така и по Информацион-
ни технологии . Целта на урока е децата да опознаят сезоните не само като климатични промени, но и като въз-
действия, които тези климатични промени оказват върху растежа, развитието и вида на растителния свят . След 
проведената познавателна дискусия учителят може да подкани децата да дооцветят и дорисуват ябълковото 
дърво с характерните елементи и цветове на всеки сезон .

Когато децата приключат с поставената им задача в книжното тяло, е добре учителят да направи провер-
ка за правилното изпълнение на задачата от всяко дете, като едновременно с това разпределя и ролите на 
децата за часа . Преценява колко са децата и колко са работните компютърни места . Ако за всички деца има 
самостоятелни компютърни места, учителят им поставя задачата под сюжетната картина за изпълнение след 
първата компютърна игра по тема 21 или за домашна работа вкъщи, ако работят по-бавно на компютъра . Ако 
няма достатъчно работещи компютърни конфигурации за всички деца, учителят разпределя кои ще работят 
по първата компютърна игра към темата и кои – по втората компютърна игра . Децата, които няма да работят по 
първата компютърна игра, изпълняват задачата за самостоятелна работа на лявата страница на книжното тяло . 
За останалите деца тази задача е за домашна работа .

След приключване на организацията за учебния час учителят може да стимулира децата да стартират обра-
зователния софтуер да покаже как да намерят играта „Промени в природата” от компютърния диск и да обясни на 
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учениците правилата на играта . При първата игра, която се стартира, се отваря картина на сезона „Пролет” . Карти-
ната първоначално не е завършена, а на екрана има изречения с непълни думи . Децата трябва да попълнят чрез 
влачене липсващите букви във всяко изречение . При всяко попълване на липсваща буква се допълва и картината с 
някой от липсващите елементи . Елементът, който допълва картината, има отношение към текста в изречението . При 
дописване на изреченията към сезона „Пролет” с бутона стрелка се преминава към картината на бутона „Лято”, после 
„Есен” и накрая „Зима” . За всеки сезон (т .е . част от играта) допълнителните картини, в които се появяват и изречения-
та с непълните думи, са различни . При приключване на всяка подигра се появява Панделка – усмихната и доволна от 
правилно изпълнение на задачите . Изреченията към четирите сезона са 12 и учителят може да разпредели всяко от 
децата, които работят с образователния софтуер, да прочете на глас по едно изречение и да каже коя буква трябва 
да се постави на празното място . Всяко дете описва и промяната, която се отразява върху екранната картина при 
правилно попълване на липсващата буква . Децата могат да коментират и обсъждат сезонните промени, характерни 
за всяко годишно време . С преминаване на картините към четирите сезона приключва първата игра по тема 21 .

Учителят може да провери как са се справили децата, които са работили с книжното тяло . Провокира ги да 
разкажат за вечнозелените дървета, които познават, и къде се срещат те . След това местата (ролите) на двой-
ките деца се разменят .

Урокът може да продължи, като вниманието на всички ученици се насочи към сюжетната картина в горната 
част на дясната страница от книжното тяло . Учителят може да попита децата, какво е изобразено на картината, и 
да ги подкани да я опишат . Децата трябва да кажат отделните елементи от растението (в този случай на домата) – 
корен, стебло, плод, листо и цвят, с което се прави връзка и се припомня наученото от тях по предмета Роден край . 
Може да се започне дискусия за необходимите условия за живота и развитието на растенията . В хода на разговора 
учителят може да попита децата, дали те помагат в градината при отглеждането на цветята, или други градински 
растения . Как се грижат за стайните растения, ако нямат градина? Разговорът може да се разшири, като децата се 
стимулират да разкажат за познатите им инструменти за обработване на градината и да кажат кои са инструменти-
те, които виждат изрисувани в ръцете на четиримата приятели от сюжета – Панделка, Ягодка, Флаш и Зайо . В края 
на дискусията учителят подканва децата да попълнят в кръгчетата частите на растението и да го оцветят .

След като всички деца са приключили с тази задача, учителят може да насочи вниманието им към втората 
игра по темата от образователния софтуер, като преди това е определил ролите на децата, ако учебният кабинет 
няма достатъчно компютърни места . На децата, които няма да работят с учебния софтуер, се поставя за изпълне-
ние задачата за самостоятелна работа от дясната страница на книжното тяло . Втората игра „Условия на живот” е 
съставена от две подигри: „Схема” и „Домат”. Сюжетите на подигрите са идентичен с тези от книжното тяло, върху 
които е проведена вече дискусия с класа . Това улеснява ролята на учителя при разясняване на правилата .

Със стартиране на втората игра се започва с подиграта „Схема” . Това е компютърно изпълнение на задачата от 
книжното тяло, която останалата част от децата, които не работят на компютър, трябва да изпълнят в учебното по-
магало . Децата трябва да „допишат” думата на всяко от петте условия за живот на растенията . В тази част на играта се 
затвърдява умението им да преместват чрез влачене обекти (в случая: съчетания от букви (срички)) до определени 
места . При вярно попълване на дума в съответната правоъгълна табелка тя се оцветява . Цветът съответства на съот-
ветното условие на живот, което думата изразява: жълто – светлина; оранжево – топлина; синьо – вода; кафяво – почва; 
светлосиньо – въздух . Табелките се появяват последователно след всяка вярно поставена сричка на предишната дума .

За подиграта „Домат”: Трудното в тази игра е, че оцветяването на картината и надписването на табелите с 
верните символи е на един екран . Показалецът на мишката през цялото време е във вид на четка за рисуване, но 
на децата трябва да се обърне внимание, че когато показалецът попадне в „текстово поле”, курсорът се променя 
във вид на отвесна чертичка – текстов маркер, и „стъпване” в полето за писане става след еднократно щракване 
с основния бутон на мишката . Децата вече са си припомнили както частите на растенията, така и инструментите 
и затова вниманието им се насочва към Мишка, която държи табелки с надписи . Табелките в едната ù ръка са: 
1 . корен, 2 . стебло, 3 . плод, 4 . листо, 5 . цвят . Табелките в другата ù ръка са: А . кофа, Б . лопата, В . гребло, Г . лейка . 
Правилата тук са следните: чрез клавиатурата децата трябва да напишат на съответните места от екранната кар-
тина верните цифрови и буквени номерации . Добре е учителят да припомни на децата как да включат цифровия 
блок на клавиатурата (клавиш NumLock), ако искат да въведат цифрите с него . При въвеждане на буквите за 
означаване на градинските инструменти учителят е желателно да помогне на децата при проверката дали на-
всякъде клавиатурата е настроена на БДС стандарт за въвеждане на българските букви . Буквите А, Б, В и Г могат 
да се изпишат само на кирилица, като това може да се направи по всяко време на играта . Могат да се изписват 
както главни, така и малки букви . Може да се упражни изписването на буквите и по двата начина, като попълнена 
вече, например главна буква „А” се изтрие чрез използване на бутона Ваckspace и се напише малката буква „а” . В 
този случай децата могат да упражнят и използването на бутона СapsLock от клавиатурата . След попълване на 



97

празните етикети/кръгчета за надписите учителят може да покаже на децата как да използват палитрата за оц-
ветяване и съответно как да оцветят всеки от елементите на картината . Вляво е представено как би изглеждало 
правилно попълване на етикетите и примерно оцветяване на елементите от картината=

С пълното изпълнение и на тази задача приключва и втората игра към тема 21 . Учителят може да провери 
работата на децата в книжното тяло и в образователния софтуер . Обобщава използваните знания и умения 
от учениците и направените в хода на урока междупредметни връзки . Накрая е добре да постави за домашна 
работа първокласниците да изпълнят всички задачи от книжното тяло, с които не са успели да се справят по 
време на учебния час .

Тема 22: Електронни картички редя – с тях животните ще поздравя

Цели Очаквани резул-
тати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Въвеждане на по-
нятието „електронна 
картичка“ и запозна-
ване с начините за 
подреждане на еле-
ментите ù .
2 . Изграждане на 
умения за използване 
на готови образи при 
създаване на собст-
вен графичен проект .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за изработване 
на компютърен доку-
мент, съдържащ кра-
тък текст и графично 
изображение 
2 . Развиване на уме-
ние за разпечатване 
на готов документ .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на 
познавателно отно-
шение към дивите и 
домашните животни .
2 . Възпитаване на по-
ложително отноше-
ние към празниците и 
обичаите .

На равнище поня-
тия ученикът: 
1 . Разпознава раз-
лична по вид ин-
формация и може 
да я обработва 
чрез компютъра .
2 . Знае разликата 
между еднотипна-
та и комбинирана-
та информация .
3 . Знае приложени-
ето на понятието 
„печат" на доку-
мент .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да създава 
поздравителна 
картичка .
2 . Умее да разпечат-
ва готов документ .
3 . Умее да използва 
библиотека с гото-
ви образи при съз-
даване на собствен 
графичен проект .
На равнище отно-
шения ученикът:
Чрез опита си при 
работа с компютъра 
прилага знанията си 
за природата, праз-
ниците и обичаите .

еднотип-
на и ком-
бинирана 
информа-
ция, елек-
тронна 
картичка, 
печат на 
документ

за нови 
знания, 
упраж-
нение

интерак-
тивен – 
чрез фор-
миране и 
усвояване 
на новите 
понятия в 
хода на
разноо-
бразни 
практичес-
ки дейнос-
ти
интегра-
лен –
чрез об-
вързване 
на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Мате-
матика”,
„Български 
език”, „Ро-
ден край” 
и „Изоб-
разително 
изкуство”

словесни – беседа, 
дискусия 
практически – 
при създаване на 
компютърен до-
кумент, съдържащ 
комбинирана ин-
формация
нагледни – при 
изработване и 
разпечатване на 
поздравителна 
картичка
интерактивни – 
при използване на 
основните възмож-
ности на компю-
търа за създаване 
на компютърен 
документ, съдър-
жащ графично изо-
бражение и кратък 
текст
игрови – чрез 
включване в ком-
пютърна игра на 
практически зада-
чи, развиващи у 
децата позитивно 
отношение към 
компютъра като 
средство за обуче-
ние

за онаг-
ледяване 
– под-
ходящи 
графики и 
екрани на 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез 
работа 
върху за-
дачите в 
книжното 
тяло – с . 
46 и с . 47
за кон-
трол 
– чрез 
вярно и 
пълно из-
пълнение 
на задачи-
те в ком-
пютърни-
те игри 
„Марте-
ници в 
гората” и 
„За мама”
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Запознаване с използването на библиотека с готови образи при създа-

ване на собствен графичен проект . Създаване и разпечатване на документ, съдържащ комбинирана информа-
ция . Маркиране с еднократно щракване на мишката; влачене; избор на елементи .

2. Български език и литература: Упражняване на думи, които започват или съдържат изучени букви .
3. Математика: Затвърждаване на умението за решаване на задачи; събиране и изваждане с преминаване .
4. Роден край: Обогатяване на знанията за животинския свят: диви животни и насекоми, домашни животни .
5. Изобразително изкуство: Усъвършенстване на уменията за изработване на картички за 1 март и 8 март .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са на гости в „училището на дивите животни” . Те са в гората на полянка, покрита 

със зелена трева и цветя . Наоколо има дървета, а в единия край протича река . Ранна пролет е и по дърветата 
има малко зеленина и цветове . На едно дърво е опънато платно – учебната дъска . На „дъската” са написани 
един под друг математически изрази . На полянката са насядали малките на животните: лисиче, вълче, мече, 
таралежче, гущерче, охлювче . На дънера на съседно дърво е кацнал кълвач . Флаш държи показалка в едната 
си ръка и сочи с нея към животните . В другата ръка държи учебник – вижда се заглавието на книгата: „Матема-
тика” . Панделка е до „учебната дъска” . Държи тебешир и протяга ръка, за да напише отговора на първата задача . 
Зайо и Ягодка също са тук . Личи си, че Зайо си е у дома, при приятели, а Ягодка му е на гости . Ягодка му закичва 
мартеница . На дървото, на което е кълвачът, също е завързана огромна мартеница . Мартеницата е безцветна и 
се оцветява в книжното тяло от децата .

• Картина 2 – Героите са на гости в „училището на домашните животни” . Те са в селскостопанския двор, 
около който има пристройки . В единия край се вижда минаващата река, а зад двора – пасища . На едно цъфнало 
пролетно дърво е опънато платно – учебната дъска . На „дъската” са написани един под друг математически из-
рази . На двора пред нея са „насядали” или застанали малките на домашните животни: агънце, пиленце, теленце, 
прасенце, жребче, козленце, котенце, патенце, кученце . Сред тях е и Флаш . Той държи показалка в едната си 
ръка и сочи с нея към прасенцето . В другата ръка държи книга . Панделка е до „учебната дъска” . Държи тебешир 
и протяга ръка, за да напише отговора на първата задача . Зайо и Ягодка също са тук . Личи си, че Ягодка си е 
у дома, при приятели, а Зайо ù е на гости . Зайо ù подарява букет цветя . Букетът е черно-бял и се оцветява в 
книжното тяло от децата .

Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– подреждане на поздравителната картичка за Баба Марта с използване на библиотека с готови образи 

чрез влачене и пускане на мишката;
– разпечатване на графичния проект на картичка в игра „Мартеници в гората“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на разказ по картината;
– описание на героите и назоваване на дивите животни от сюжетната картина;
– решаване на задачите от „учебната дъска” в горското училище;
– оцветяване на мартеницата на дървото;
– дописване на имената на животните .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– подреждане на поздравителната картичка за 8 март с използване на библиотека с готови образи чрез 

влачене и пускане на мишката;
– разпечатване на графичния проект на картичка в игра „За мама“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на разказ по картината;
– описание на героите и назоваване на домашните животните от сюжетната картина;
– решаване на задачите от „учебната дъска” в селскостопанския двор;
– оцветяване на букета;
– свързване на животните според това, кое на кого е малкото .
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Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за разнообразието на животинския свят, за групирането на животните според 

това, къде живеят и според това, дали сами си осигуряват храна и защита, или не . Учителят може да стимулира деца-
та да разкажат къде могат да се срещнат дивите животни и къде – домашните . След направената връзка и с предмета 
Роден край вниманието на учениците може да се насочи към първата сюжетна картина по тема 22 на лявата страни-
ца на книжното тяло . Учителят е добре да предразположи учениците да опишат сюжетната картина – мястото, учас-
тниците в сюжета, тяхното занимание, което сюжетната картина представя, сезона, в който се развива действието . 
Може да зададе въпроси за това, кой е традиционният български празник, загатнат в сюжета на картината . Посте-
пенно се преминава към изпълнението на задачите в книжното тяло – децата се подканват да решат в час задачите 
на илюстрираната учебна дъска, а вкъщи да оцветят мартеницата .

Докато децата приключат с поставената им задача, учителят може да разпредели ролите им за останалата 
част от часа . Преценява се колко са децата и колко са работните компютърни места . Ако за всички деца има 
самостоятелни компютърни места, учителят може да постави задачата под сюжетната картина за дописване 
върху пощенския плик на имената на животните . Тази задача може да се изпълни и след първата компютърна 
игра по тема 22 или за домашна работа, ако работят по-бавно на компютъра . Ако няма достатъчно работещи 
компютърни конфигурации за всички деца, учителят е добре да разпредели кои ще работят по първата ком-
пютърна игра към тема 22 и кои – по втората компютърна игра . Децата, които няма да работят по първата ком-
пютърна игра, изпълняват задачата за самостоятелна работа на лявата страница на книжното тяло: „Допиши на 
пощенския плик имената на животните, за да разбереш до кого са го адресирали нашите герои .” За останалите 
деца тази задача е за домашна работа .

С приключване на организацията за учебния час учителят може да подкани децата да стартират образова-
телния софтуер, като им покаже как да намерят играта „Мартеници в гората” от компютърния диск . След стар-
тиране на играта и зареждане на работния екран е добре учителят да обясни правилата на играта . На ученици-
те се дава пояснение, че трябва да щракнат върху плика в ръцете на Мишка, за да се зареди екранът на играта с 
пъзела картичка . Децата трябва да сглобят картичката в бялото поле, като с влачене подредят елементите . Под-
редбата започва след натискане на бутона „СТАРТ” . Готовата картичка може да бъде разпечатана от всяко едно 
от децата . С натискане/щракване върху принтера (долу вляво на екрана) се отваря файл в PDF формат, на който 
предварително е подготвена картичка „Баба Марта” . При отваряне на файла той може да се разпечата и/или да 
се съхрани от децата на компютъра . След приключване на работата с файла картичка връщането от формата с 
картичката към игрите става от TaskBar на работния екран и/или след затваряне на PDF файла . Стъпката с раз-
печатването може да се пропусне при липса на техническа възможност и да се премине към следващия екран 
с щракване отново върху бутона стрелка . С това приключва първата част от играта към 22 . тема и се зарежда 
екранът на втората част от играта, при която символично децата трябва да раздадат приготвените от тях кар-
тички на животните в гората . Добре е учителят да обясни на децата, че трябва да решат задачите, появяващи се 
на учебната дъска в гората . Верният отговор на всяка една от задачите се появява върху някое от животните на 
екранната картина и трябва да бъде открит и избран чрез посочване и щракване върху него с основния бутон 
на мишката . Ако децата са посочили верен отгвор, върху един от пликовете на екрана се изписва името на мар-
кираното животно . С това символично се илюстрира, че то е получило поздравителна картичка за Баба Марта 
от приятелите . Играта приключва с вярно решаване на всички задачи и съответно надписване на всички пли-
кове . Краят на играта се илюстрира със закичване на мартеница на дървото с кълвача от сюжетната картина . По 
време на играта е желателно учителят да проверява, подпомага и напътства децата в техните действия: децата, 
работещи на компютър – при работата им с компютъра; децата, работещи в книжното тяло – при изпълнението 
на задачите за самостоятелна работа в книжното тяло .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи, учителят може да насочи вниманието им 
към сюжета и задачите на дясната страница на книжното тяло по тема 22 . Добре е да се проведе дискусия за 
домашните животни, които са познати на децата . Учителят стимулира децата да направят описание на сюжет-
ната картина от книжното тяло, да назоват домашните животни, които виждат на картината, като им задава 
въпроси за това, как се назовават малките и големите представители на изобразените животни . Други въпроси, 
които могат да подсетят децата за сюжета на играта, са: „Защо Зайо поднася букет на Ягодка?”, „Кога е празникът 
на майката?”, „Какво децата ще подарят (или вече са подарили) на мама за 8 март?” . След беседата може да се 
продължи с решаването на задачите на илюстрираната в книжното тяло учебна дъска . Оцветяването на букета 
от сюжетната картина се оставя за домашна работа вкъщи или за края на часа, ако децата са приключили по-
бързо със задачите в учебния софтуер .
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Докато проверява изпълнението на поставената задача, отново е добре учителят да разпредели задачите 
на децата за останалата част от учебния час в зависимост от броя на работните места в компютърния кабинет . 
Отново, ако за всички деца има самостоятелни компютърни места, учителят може да им постави задачата под 
сюжетната картина: „Кое на кого е малкото? Свържи ги .” Същата задача може да бъде изпълнена или след вто-
рата компютърна игра по тема 22, или за домашна работа вкъщи, ако децата работят по-бавно на компютъра . 
Ако няма достатъчно работни места за всички деца, учителят разпределя тези, които са работили по първата 
компютърна игра към тема 22, да изпълняват задачата от дясната страница на книжното тяло . Децата, които 
не са работили с учебния софтуер в първата половина на часа, сега ще работят по играта „За мама”, а задачата 
от книжното тяло ще остане за самостоятелна работа след изпълнението на компютърните задачите или за 
домашна работа .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и учителят може да подкани де-
цата да стартират играта „За мама”, за да им обясни нейните правила и последователност . Стъпките на играта 
са познати на децата от предишната игра и обяснението е по-сбито, ако всички, които са работели в първата 
половина от часа, ще работят със софтуера и през втората половина от часа . В случай че ролите на децата в две-
те половини от часа се разменят, учителят дава подробни обяснения как да сглобят поздравителната картичка 
и как могат да се обърнат пликовете от екранния сюжет . По време на часа е желателно учителят да проверява 
работата на децата в книжното тяло и в образователния софтуер и да ги подпомага със съвети и напътствия .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да се опитат да 
нарисуват мартеница, цветя или поздравителна картичка (по избор) в прозореца на програмата MS Paint и да 
съхранят файла с картинки на учебния компютър .

Накрая е добре учителят да обобщи използваните знания и умения от учениците и направените в хода 
на урока междупредметни връзки . На учениците, които не са успели да изпълнят всички задачи от книжното 
тяло по време на учебния час, може да се постави за домашна работа да довършат задачите за самостоятелна 
работа и да ги представят следващата седмица на преподавателя за проверка .
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Тема 23: Снимки, филми и писма – има много изненади в новата игра

Цели Очаквани ре-
зултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид 
на 

урока
Подходи Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Формиране на уме-
ние за разглеждане на 
файлове с фотоснимки .
2 . Изграждане на уме-
ние за разглеждане на 
видеофайлове .
3 . Запознаване с въз-
можностите за работа 
с медиаплеър .
4 . Затвърдяване на 
умението за принти-
ране и съхраняване на 
документ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умение 
за стартиране и отва-
ряне на файлове със 
снимки и видеофай-
лове .
2 . Развиване на умение 
за работа с медиа-
плеър .
3 . Усъвършенстване 
на уменията за използ-
ване на специалните 
клавиши .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на лю-
бознателно отношение 
към аудиовизуалната 
техника .
2 . Възпитаване на поз-
навателно отношение 
към периферните ком-
пютърни устройства .
3 . Възпитаване на начал-
на нагласа за търсене, 
събиране, съхранение, 
обработка и разпрос-
транение на информа-
ция от различен вид .

На равнище 
понятия уче-
никът: 
1 . Разпознава 
различни видо-
ве информация 
и информа-
ционни източ-
ници .
2 . Разграничава 
дейностите съх-
ранение, търсе-
не и обработка 
на информация .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да рабо-
ти с клавишите 
Shift и Space 
(интервал) от 
клавиатурата .
2 . Умее да ра-
боти с медиа-
плеър с цел 
разглеждане на 
мултимедийна 
информация .
3 . Умее да из-
пълнява дейст-
вието „двойно 
щракане” с 
основния бутон 
на мишката .
На равнище 
отношения 
ученикът:
Проявява гри-
жовно отно-
шение към ау-
диовизуалната 
техника .

текстова 
и мулти-
медийна 
инфор-
мация 
(филм, 
снимка, 
звук, 
графика, 
текст),
медиа-
плеър, 
разпеча-
тване на 
файлове 
(докумен-
ти), ком-
пютърна 
програма

за 
нови 
зна-
ния, 
карта 
за 
оценя-
ване

интеракти-
вен – при 
формиране 
и усвояване 
на новите 
умения чрез 
преплитане 
на почти 
всички етапи 
на учебния 
процес – 
обяснение 
на новия ма-
териал, въз-
приемането 
му, усвоява-
нето на нови 
понятия, 
формиране 
на навици
интегра-
лен – чрез 
обвързване 
на знанията 
по предме-
тите „Инфор-
мационни 
технологии”, 
„Математика”, 
„Български 
език”, „Роден 
край” и „До-
машен бит и 
техника”

словесни – диску-
сия, беседа 
практически – 
при стартиране, 
отваряне, раз-
глеждане, съхра-
няване и принти-
ране на файлове, 
съдържащи 
различена по вид 
информация
нагледни – де-
монстрация на
разглеждане на 
видеофайлове и 
файлове със сним-
ки; на принтиране 
на писмо
интерактивни – 
при разпознаване 
на устройствата 
за създаване, 
разпространение 
и използване на 
мултимедийната 
и текстовата ин-
формация . При 
запознаване с 
основните въз-
можности тази 
различена по вид 
информация да 
бъде обработвана 
от компютъра
игрови – при 
използване на 
комбинирани ви-
зуални и игрови 
технологии с цел 
плавно въвеждане 
на учениците в но-
вата тема

за онагле-
дяване –
снимков, 
текстов и 
видеома-
териал в 
игрите от 
диска
за самосто-
ятелна ра-
бота – чрез 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло – с . 48 
и с . 49
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компю-
търните 
игри „В ма-
газина за 
техника” и 
„Кой какво 
направи” 

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Усвояване на умение за разглеждане на снимки и видеофайлове с ме-

диаплеър . Развитие на умение за разпечатване на документ . Затвърждаване на умение за „двойно щракване” и 
упражняване на уменията за бързо щракване с основния бутон на мишката, местене на обекти и изчертаване 
на траектории с мишката .
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2. Български език и литература: Упражняване на думи, които започват или съдържат буквите с два звука 
Я, Щ и Ю, и други изучени букви . Писане на писмо . Четене и отгатване на гатанки .

3. Математика: Упражняване в решаване на задачи с изваждане от числата 12 и 13 .
4. Роден край: Актуализиране на знанията за животинския свят: диви животни, насекоми и птици; домаш-

ни животни и птици; храна на животните; следи на животните и птиците .
5. Домашен бит и техника: Обогатяване на знанията за предназначението на фотоапарата, видеокамера-

та, принтера и джойстика .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са в магазин за компютърна и аудиовизуална техника . На картината се виждат 

подредени на рафтове принтер, фотоапарат, видеокамера и джойстик . На всеки рафт има табелка с надпис 
на съответното устройство, на който са пропуснати някои от буквите: П_ИН_ЕР; Ф_ТОА_АР_Т; ВИ_ЕОКА_ЕРА; 
ДЖ_ЙСТ_К . Тук е и Мишка . От устата ù излиза балонче, в което има надпис: „Можеш да: 1 . правиш снимки; 2 . 
печаташ документ; 3 . играеш игри; 4 . снимаш филм .”

• Картина 2 – Героите са в компютърен кабинет . Заобиколили са маса с компютър, към който са свързани 
принтер и джойстик . Пред принтера е Ягодка, Панделка държи фотоапарата, Зайо – видеокамерата, а Флаш 
– джойстика . От всеки от героите излиза балонче с една от репликите: „Направих С_И_КИ”; „Снимах Ф_ _М”; 
„Играх компютърна И_ _А”; „Принтирах П_ С _О” . На картината е и Мишка и от нея излиза балонче с надпис: „А 
аз имам Л_В и Д_С_Н бутон .”

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– упражняване на двойно бързо щракване с ляв бутон на мишката;
– пускане на видеофилм; 
– изчертаване с инструмент „моливче“ на верния път в лабиринта;
– изтриване с инструмент „гумичка“;
– принтиране на документ с рисунката на Ягодка в игра „В магазина за техника” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– откриване и описание на героите и изобразените устройства;
– допълване на думите в надписите на табелите;
– свързване на устройствата с предназначението им;
– назоваване на други периферни устройства на компютрите или устройства за заснемане на снимки и 

филми;
– съставяне на разказ по картината;
– решаване на задачи;
– откриване следите на животни;
– разпознаване на дивите животни от снимките;
– оцветяване с цветове по дадена легенда .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– упражняване на двойно бързо щракване с ляв бутон на мишката;
– пускане на видеофилм и работа с различни регулиращи функции – спиране и пускане на звука, регули-

ране на кадрите;
– дописване на писмото от клавиатурата, съхраняване и принтиране в игра „Кой какво направи” .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описание на устройствата на картината и предназначението им; 
– съставяне на разказ по картината;
– дописване на липсващите букви на думите в репликите на героите;
– назоваване на други дейности, които могат да се изпълнят с изобразените устройства;
– разпознаване на домашните животни от снимките;
– решаване на задачи;
– дописване на думите в кръстословицата и разпознаване на устройството, скрито в нея .
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Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия, провокирана от учителя, за аудиовизуалната и компютърната техника 

– нейните възможности и развитие . Учителят може да стимулира децата да разкажат за познатите им устрой-
ства – устройствата, които са използвали и/или които притежават . В хода на дискусията вниманието на учени-
ците се насочва и към първата сюжетна картина по тема 23 – в горната част на лявата страница на учебното 
помагало . Децата трябва да опишат героите и изобразените устройства, като се опитат да съставят разказ по 
картината – къде се развива действието, какво е предназначението на изобразените устройства, какви други 
периферни устройства на компютрите или устройства за заснемане на снимки и филми могат да бъдат включе-
ни в импровизирания магазин за техника . След като учителят изслуша разказите и предположенията на децата, 
може да ги подкани да допълнят думите в надписите на табелите и да „свържат” устройствата от сюжетната 
картина с предназначението им, изписано на картината като реплика на героя Мишка. „Свързването” се осъ-
ществява, като под всяко устройство се изписва цифрата, съответстваща на приложението му .

След като учениците приключат работата си в книжното тяло, учителят може да започне беседа с децата, 
като ги попита дали са ходили скоро в зоологическата градина и какви животни могат да се видят там; дали 
родителите им са правили снимки и филми на животните; кое животно най-много ги е впечатлило . Постепенно 
от директно направената връзка с предмета Информационни технологии и индиректно направената връзка с 
предмета Роден край учителят може да направи връзка и с предмета Български език и литература, като про-
вокира учениците да му кажат познатите им животни, чиито имена започват с двузвучните букви Ю, Я и Щ или 
други, последно изучени от тях букви . За да бъдат напълно ориентирани със задачите, които им предстоят 
при работа с учебния софтуер, учителят може да направи и индиректна връзка с предмета Математика, като 
попита децата колко месеца има календарната година, знаят ли кой поред месец е в момента и още колко ме-
сеца остават до края на годината . Така неусетно децата вече ще са направили бърз преговор на изученото по 
останалите учебни предмети и ще са подготвени, че в софтуерната игра ще става въпрос за дивите животни, ще 
упражнят двузвучните букви и ще проверят могат ли правилно да изваждат от числото 12 .

Децата са настроени за работа и учителят може да направи организация за учебния час, като разпределя 
ролите им, преценявайки колко са децата и колко са работните компютърни места . Ако за всички деца има са-
мостоятелни компютърни места, учителят им поставя да изпълнят задачата под сюжетната картина „В магазина 
за техника” или за изпълнение след първата компютърна игра по тема 23, или за домашна работа, ако работят 
по-бавно на компютъра . Ако няма достатъчно работещи компютърни конфигурации за всички деца, учителят 
ги разпределя, като посочва кои ще работят по първата компютърна игра към тема 23 . и кои по втората компю-
търна игра . Децата, които няма да работят по първата компютърна игра, изпълняват задачата за самостоятелна 
работа на лявата страница на книжното тяло: „Напиши кои букви се получават . Оцвети с посочения цвят”, а за 
останалите деца тази задача е за домашна работа .

С приключване на организацията за учебния час учителят може да подкани децата да стартират образо-
вателния софтуер и да им покаже начина за намиране на играта „В магазина за техника” . След стартиране на 
играта и зареждане на работния екран се обясняват правилата на играта . На учениците се дава пояснение, че 
трябва да щракнат върху надпис на устройство и в зависимост от избраното устройство се отваря различен 
екран . Играта „В магазина за техника” включва четири самостоятелни подигри, след изпълнението на всяка от 
които има препратка отново към основния начален екран на играта . Изборът на устройство (в този смисъл и на 
подигра) може да е произволен и може да има повторяемост на подигрите произволен брой пъти . За да може 
учителят по-качествено да подпомага децата в тяхната работа със софтуера, е добре те да изпълняват едновре-
менно една и съща подигра . Затова е препоръчително учителят да ги насочи да изберат най-напред например 
фотоапарата, след това видеокамерата, после джойстика и накрая принтера (подредбата може да бъде и в дру-
га последователност) . По-долу са обяснени особеностите на всяка една от четирите подигри и новите умения 
и знания, които са включени в тах:

Фотоапарат: Чрез тази подигра децата се упражняват в усвояване на умението бързо двойно щракване с 
основния бутон на мишката . На екрана има снимка на животно, полета с имена на различни животни и надпис: 
„Кое е това животно? Посочи името му с двоен щрак на ляв бутон!”. Учителят познава уменията и възможност-
ите на децата и сигурно знае дали в класа има деца, които използват основно лявата си ръка за писане и работа 
с мишката . В такъв случай е необходимо да обърне внимание на тези деца да използват основния за тях десен 
бутон . Добре е по време на играта да подпомага и напътства децата как да щракнат два пъти бързо върху името 
на животното, което виждат на снимката . Ако са избрали правилно името му, снимката се сменя със снимка на 
друго животно . Изреждат се 5 снимки на пет диви животни . Когато приключи изреждането на снимките и всич-
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ките животни са разпознати от децата, се появява въпросът: „Диви или домашни са животните, които видя на 
снимките? Щракни върху вярното, за да продължиш!“. Ако децата са познали, че това са диви животни, се изли-
за към основния екран на главната сюжетна картина, където те могат да изберат друго устройство .

Видеокамера: В тази игра, както и в предишната, е добре учителят да запознае децата с новите понятия – 
мултимедийна информация, в която се включват видеофайловете, фотоснимките, музика (звук) и медиаплеър 
за разглеждане на видеофайлове (филми, снимки) и прослушане на звукови файлове (музика) . Желателно е на 
децата се покаже как да пуснат филма, как да го управляват и спират . Учителят е добре да обясни предназначе-
нието на бутоните на медиаплеъра (за пускане /спиране и пауза) и на двата плъзгача (за придвижване напред 
и назад във филма и за намаляване и увеличаване на звука) . Показват се начинът за активиране действието на 
бутоните (с избор и еднократно щракане с основния бутон на мишката) и начинът на работа с плъзгачите (из-
бор, задържане на натиснат основния бутон на мишката и провлачване (изтегляне) наляво или надясно) . След 
като децата изгледат филма, се преминава към нов екран, на който се виждат нарисувани животни, под всяко 
от които има празно поле . Под празните полета са наредени в разбъркан вид картинки, които илюстрират сле-
ди от стъпки на животни/птици . Надписът: „Постави под всяко животно неговите следи!” ориентира децата, че 
трябва да преместят съответната картинка със стъпки/следи в празното поле под съответното животно/птица, 
на което са те . Всяка правилно преместена картинка е съпроводена със съобщение БРАВО! При правилно под-
реждане на картинките със следи се излиза към основния екран на главната сюжетна картина, където децата 
могат да изберат друго устройство .

Джойстик: Отваря се нов екран с бутон за стартиране на игра и надпис: „Играй, като решаваш задачите и 
натискаш числото на верния отговор!”. Под надписа са Флаш и картинка на джойстик . Правилата на тази игра 
са познати на децата от предишните часове и те не трябва да изпитват затруднение и несигурност при изпъл-
нението ù . При избора на бутона за стартиране на играта се зарежда картинка с 5 летящи чинии в Космоса . На 
една от тях е седнал Флаш . На нея има очертано текстово поле, в което се изписват математически изрази . На 
другите четири чинии има по едно бяло кръгче, в което се изписват отговори . Математическите изрази са: 12 
– 3; 12 – 4; 12 – 5; 12 – 6; 12 – 7; 12 – 8; 12 – 9; 12 – 10 . В белите кръгчета на другите летящи чинии излизат числа, 
но само едно е с верния отговор . Децата трябва да щракнат върху кръгчето с верния отговор . Ако познаят 
числото, изразът се заменя с друг . При последния израз от поредицата, при избор на верния отговор, играта 
препраща към основния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да изберат друго устройство .

Принтер: Тази игра отново въвежда нови умения и знания в обучението на децата – запознава ги по-де-
тайлно с приложението на принтера като устройство и на действието „принтиране на документ” . На екрана се 
появява гатанката: „Мъничко, червеничко, с точици украсеничко!” . Под гатанката има лабиринт, на входа на кой-
то е Ягодка, а на изхода му е нарисуван принтер . Встрани от лабиринта се виждат гума и надписът: „Ако искаш да 
разпечаташ отговора на гатанката, стигни до принтера!”. Това подсеща децата, че трябва да очертаят пътя 
до принтера и тогава да щракнат върху него . При команда принт се отваря PDF файл с рисунката на Ягодка . 
По препоръка на учителя децата написват под гатанката нейния отговор или разпечват, а може и да съхранят 
файла с ягодката . Учителят може да обясни накратко на децата елементите на диалоговия прозорец Print и 
тяхното предназначение . Най-важно е децата да усвоят предназначението на двата бутона OK, ако ще принти-
рат документа, Cancel, ако искат да откажат принтирането и бутона x – за затваряне на диалогивия прозорец 
Print . Учителят може да обясни на децата, че действието на бутона OK от диалоговия прозорец за принтиране 
може да се замести с натискане на клавиша Enter от клавиатурата, а действието на бутона Cancel и x може да 
се изпълни с натискане на клавиш Esc от клавиатурата . Всички възможни команди и изпълнението им се упраж-
няват с неколкократно отваряне на диалоговия прозорец Print . Други дейности по екрана, които могат да се 
изпълнят от децата по препоръка на учителя, е да напишат под гатанката нейния отговор (ягода) с моливчето . 
При избор на гумата изчертаните линии, надписът на отговора и всички други графични обекти, създадени от 
децата, се изтриват . Тук отново се включва ново умение – работа с инструмента „молив” за изчертаване на ли-
нии в графичните програми . Учителят е добре да покаже на децата как да използват инструмента и при наличие 
на техническа възможност – приложението на този инструмента в програмата MS Paint . На екрана на тази игра 
също има бутон за връщане към основния екран на главната сюжетна картина, където децата могат да избират 
различните устройства в произволен ред .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи по първата част на тема 23, учителят може 
да насочи вниманието им към сюжета и задачите по темата на дясната страница на книжното тяло . Учителят 
подканва децата да опишат сюжета на картината . Стимулира дискусия с поставените от него въпроси: къде са 
героите, кой герой какво си е купил от магазина за техника, кой герой какво е направил с неговото устройство, 
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кое устройство е свързано и кое не е задължително да се свърже с компютъра, за да може да се използва . В 
хода на дискусията на децата може да се постави и задачата да допишат липсващите букви на думите в репли-
ките на героите от сюжетната картина .

Докато децата разказват и дискутират, учителят може да провери изпълнението на поставените задачи в 
учебното помагало и да ги разпредели за останалата част от учебния час в зависимост от броя на работните 
места в компютърния кабинет . Както и в останалите часове по ЗИП „Информационни технологии” учителят се 
съобразява с броя на работните места в компютърния кабинет . Отново, ако за всички деца има самостоятелни 
компютърни места, учителят им поставя задачата (в случая е кръстословица) под сюжетната картина за изпъл-
нение след втората компютърна игра по тема 23, или за домашна работа, ако работят по-бавно на компютъра . 
Ако няма достатъчно работни места за всички деца, учителят разпределя тези, които са работили по първата 
компютърна игра към тема 23, да попълнят кръстословицата . Децата, които не са работили с учебния софтуер в 
първата половина на часа, сега ще работят по играта „Кой какво направи”, а кръстословицата от книжното тяло 
е за самостоятелна работа след изпълнението на компютърните задачите или за домашна работа, ако децата 
работят по-бавно със софтуера .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и е добре учителят да покаже 
на децата как да стартират играта „Кой какво направи” и да им обясни нейните правила и последователност . 
Стъпките на играта са познати на децата от първата игра по тема 23 и обяснението е по-сбито, ако всички деца, 
които са работили в първата половина от часа, ще работят със софтуера и през втората половина от часа . В 
случай че ролите на децата в двете половини от часа се разменят, желателно е учителят да даде подробни 
обяснения как да отворят четирите подигри със снимките, с видеофайла, с импровизираната видеоигра към 
джойстика и екрана с писмото, което ще се разпечатва (при наличие на техническа възможност) от принтера . 
Добре е учителят да напътства децата, че трябва да щракнат еднократно с основния бутон на мишката върху 
устройство, за да се стартира подиграта към него . При всички нови умения и нови понятия, които отново се 
упражняват и усвояват от децата в новите подигри, учителят може да ги подпомага . Особено внимание трябва 
да се отдели на най-важните умения, които децата трябва да упражнят в този учебен час – двойното бързо 
щракване с основния бутон на мишката и работа с графичния инструмент за изчертаване на линии – молив . Но 
преди всичко трябва да се обърне внимание на новите умения: умението за работа с медиаплеър – пускане и 
управление на видеофилм и регулиране на звука; умението за използване на периферното устройство прин-
тер за принтиране на документи и работа с основните бутони от диалоговия прозорец Print при отпечатване, 
както и възможността тяхното действие да се изпълни от клавишите Enter и Esc от клавиатурата . Всички деца 
трябва да имат достъп и възможност да усвоят и упражнят действието . Когато се изпълняват елементите на иг-
рата с принтера и писмото, е добре учителят да напътства децата при работата им с клавиатурата: преминаване 
към кирилица, позициониране на курсора на мишката в текстовото поле, използване на клавиша Shift за първа 
главна буква при изписване на името на всяко дете в края на подготвеното писмо . Учителят може да покаже 
на децата и как да използват клавиша интервал (Space), като помоли децата да въведат и двете си имена (име и 
фамилия) в текстовото полето . При наличие на необходимия софтуер, време и в зависимост от възможностите 
на децата и степента на усвояване на материята от тях учителят може да им покаже как да съхранят PDF файла 
с писмото или с ягодката .

В края на часа е желателно учителят да обобщи използваните знания, придобитите нови умения и вклю-
чените нови понятия в темата, както и направените в нея междупредметни връзки . На учениците, които не 
са успели да изпълнят всички задачи от книжното тяло по време на учебния час, им се възлага да довършат 
задачите за домашна работа . Учителят може да препоръча на децата, които разполагат с компютри, да изиграят 
отново игрите вкъщи с цел упражняване и затвърдяване на новите умения .
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Тема 24: С компютъра история ще уча, а в библиотеката какво ли ще получа

Цели Очаквани резул-
тати

Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Усъвършенстване 
на работата с ком-
пютърна програма 
в игрова ситуация, 
подходяща за въз-
растта .
2 . Затвърждаване 
на умението за въ-
веждане на букви 
и думи от клавиа-
турата след точно 
позициониране на 
курсора на мишката .
3 . Запознаване с 
възможностите за 
стартирането на зву-
ков файл .
Развиващи цели:
1 . Развиване на на-
блюдателност и усет 
при работа с под-
ходящ за възрастта 
софтуер .
2 . Развиване на 
умения за работа с 
аудиоплеър .
Възпитателни 
цели:
1 . Възпитаване на 
любознателно отно-
шение към българ-
ската история .
2 . Възпитаване 
на познавателно 
отношение към ху-
дожествената лите-
ратура .

На равнище по-
нятия ученикът: 
1 . Знае понятията 
местене, пози-
циониране, изби-
ране и съответ-
ните отговарящи 
на тях действия 
с компютърната 
мишка .
2 . Знае понятието 
аудиоплеър .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да се ори-
ентира в подсказ-
ките на компю-
търния екран при 
работа с подхо-
дящ за възръстта 
софтуер .
2 . Умее да използ-
ва табулатора на 
клавиатурата, 
клавишите стрел-
ки и клавишите 
Вackspace и Delete.
3 . Умее да управ-
лява звука с ау-
диоплеър .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Изгражда положи-
телна нагласа към 
качествено овла-
дяване на учебния 
материал по всич-
ки предмети по-
ради множеството 
междупредметни 
връзки, включени 
в учебния софту-
ер .

екран, кла-
виатура, 
компютър-
на мишка 
и компю-
търна про-
грама
звуков 
файл, 
аудио-
плеър

за нови 
знания, 
упраж-
нение

интеракти-
вен – при
използване 
на учебен 
софтуер за 
решаване на 
образова-
телни зада-
чи, включе-
ни в игрови 
ситуации .
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Информа-
ционни тех-
нологии”, 
„Български 
език”, „Ро-
ден край” 
и „Изоб-
разително 
изкуство”, 
„Музика“

словесни – дис-
кусия 
практически – 
при въвеждане 
на информация 
от клавиатурата, 
при моделиране, 
интерпретира-
не на знанията, 
получени по дру-
гите дисциплини 
при изпълнение 
на задачите от 
образователния 
софтуер
нагледни – 
при създаване 
на завършени 
картини и образи 
в резултат на пра-
вилното изпълне-
ние на задачите в 
софтуера
интерактивни – 
при формиране 
на гражданско 
образование 
чрез прилагане в 
игрови ситуации 
на придобитите 
компютърни 
умения и между-
дисциплинарни 
знания
игрови – чрез 
включване в 
компютърна игра 
на практически 
задачи, развива-
щи у децата пози-
тивно отношение 
към компютъра 
като средство за 
обучение

за онагле-
дяване –
озвучаване 
и подходя-
щи графики 
и екрани в 
игрите от 
диска 
за самосто-
ятелна ра-
бота – чрез 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло – с .50 и 
с . 51
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпълнение 
на задачите 
в компю-
търните 
игри „В му-
зея” и „В 
библиоте-
ката” 
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Упражняване на придобитите компютърни умения за използване на 

компютърна програма в игрови ситуации, подходящи за възрастта . Упражняване на умението за попълване 
чрез клавиатурата на липсващи букви на правилните им места и въвеждане на думи . Усвояване на умението 
за работа с табулатора на клавиатурата . Усвояване на умението за стартиране на звуков файл – работа с аудио- 
плеър . Упражняване на умението за местене с мишката .

2. Български език и литература: Упражняване на думи, които започват или съдържат двубуквените съче-
тания ЙО и ЬО, и други изучени букви; правила при писане .

3. Роден край: Затвърждаване на знанията за национално и културно наследство (миналото на родния 
край, хан, войн, народна носия, родина, държава, Европа, Европейски съюз, знаме, герб) .

4. Изобразително изкуство: Усъвършенстване на уменията за разпознаване на цветовете и за прилагане 
на избирателно отношение при изобразяване (оцветяване) на отделни обекти в различни ситуации .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Нашите герои са в исторически музей . Панделка и Флаш са застанали край витрина, в която 

се вижда ризница . До експоната има надпис: РИЗНИ _А . Зайо и Ягодка са встрани от тях . Зайо пише нещо в една 
тетрадка . Ягодка е до него и внимава какво пише . Най-отгоре на тетрадката е изписано „Книга за посетители” . 
Зайо се опитва да напише имeто си, но e стигнал до „от За _ _ “ . Вътре в музея се вижда окачено и българското 
знаме .

• Картина 2 – Героите са в библиотеката . Между другите книги на рафтовете в библиотеката се виждат под-
редени и книгите: „БАЙ ГАН_ _”; „Б_Л_АРСКИ НАРОДНИ ПРИКА_КИ”; „ РО_ЕН КРА_” . Всеки от героите е разтворил 
книжка и я разглежда .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избор на елемент от основната сюжетна картина на екрана чрез показалеца на мишката;
– допълване от клавиатурата на липсващи букви в думите с верните буквени съчетания;
– стартиране на звуков файл чрез аудиоплеър в игра „В музея“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описание по картината на героите и мястото, където са те;
– дописване на наименованията на експонатите и на облеклото на воина;
– допълване името на зайчето (правопис на буквосъчетание ЙО);
– решаване на кръстословица чрез допълване на имената на българските градове;
– избиране и подреждане на българското знаме и на знамето на Европейския съюз;
– оцветяване с цветове по избор;
– слушане на химна на България и химна на Европа .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избор на елемент от основната сюжетна картина на екрана чрез показалеца на мишката;
– дописване от клавиатурата на думите с верните буквени съчетания;
– набиране от клавиатурата на думи, съдържащи се в заглавията на народни приказки;
– работа с табулатора на клавиатурата;
– приложение на клавиш CapsLock;
– преместване и подреждане чрез влачене на мишката на елементите от пъзела; 
– оцветяване с цветова палитра чрез инструмент за оцветяване;
– стартиране на звуков файл чрез аудиоплеър в игра „В библиотеката“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на разказ по картината; 
– дописване на липсващите букви в имената на книгите;
– правопис на буквосъчетания ЬО и ЙО; 
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– дописване на заглавията на познати народни приказки;
– решаване на кръстословица;
– разпознаване на елементите на българската народна носия;
– сглобяване изображението на българския национален герб;
– слушане на песента „Знамето ни е трицветно“ .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с дискусия, в която учителят задава въпроси към учениците за музеите, които те 

са посещавали, и какви експонати са разгледали там . Може да зададе въпроси за видовете музеи (исторически, 
природонаучни, етнографски и т .н .); знаят ли какво е „Книга за посетителите”, знаят ли какво се пише там и др . 
Така постепенно насочва вниманието на учениците върху първата сюжетна картина по тема 24 – в горната част 
на лявата страница на учебното помагало . Учителят може да подкани децата да направят описание на картина-
та . По време на дискусията и описанието на картината учителят може да загатне за елементите на трите игри, 
които са свързани със сценариите на основните сюжетни картини към темата – облеклото на старобългарските 
воини, символите на българската националност, правилата при изписване на буквените съчетания ЙО и ЬО . 
След направената междупредметна връзка с учебните предмети Роден край и Български език и литература и 
подготовката на учениците за предстоящите им задачи в образователния софтуер по предмета Информацион-
ни технологии се преминава към организацията на учебния час .

На децата се предлага да изпълнят задачата, като допишат в книжното тяло пропуснатите букви в името 
на експонатите „ризница” и „меч“ и в името на зайчето . Докато изчаква учениците да приключат работата си, 
учителят може да разпредели ролите им за работа с учебния софтуер в зависимост от броя на компютърните 
системи в учебния кабинет . Часът продължава за всички ученици със стартиране на първата компютърна игра 
по 24 . тема, ако всяко дете има самостоятелно работно място . Ако децата работят по двама на компютър, учи-
телят определя кои деца ще стартират играта „В музея” и кои ще изпълнят задачата за самостоятелна работа от 
лявата страница на книжното тяло с дописване на думите, изразяващи облеклото на воина .

След като организацията за първата половина на учебния час е приключена, е добре учителят да покаже 
на децата как да намерят в учебния софтуер играта „В музея” и да обясни правилата ù . Играта започва с „натис-
кане” на бутона СТАРТ . На учениците е желателно да се даде пояснение, че могат да изберат един от елемен-
тите на основната екранна картина: ризницата, знамето или книгата за посетители . В зависимост от това, кой 
елемент е избран, се стартира отделна подигра . Във всяка игра има препратка към основния екран . Изборът 
на един от посочените елементи от сюжетната картина (в този смисъл и на подигра) може да е произволен и 
може да има повторяемост на подигрите произволен брой пъти . За да може учителят по-качествено да подпо-
мага децата в тяхната работа със софтуера, е добре те да изпълняват едновременно една и съща подигра . За 
това е препоръчително учителят да ги насочи да изберат най-напред например ризницата, след това знамето 
и накрая книгата за посетители, в която пише зайчето (подредбата може да бъде и в друга последователност) . 
По-долу са обяснени особеностите на всяка една от трите подигри и уменията, които децата упражняват в тях .

Подигра Воин: Играта се избира след щракване с основния бутон на мишката върху експоната „ризница”, 
след което се зарежда рисунка на прабългарски воин и кръстословица до него . Децата трябва да въведат от 
клавиатурата липсващите букви в кръстословицата . Възможните пропуснати букви се виждат на екрана – те са 
изписани в картончета, които държи Мишка . Възможно е изписване само на главни букви на кирилица . Думите 
в хоризонталните редове на кръстословицата са имена на български градове . Във вертикалната, празна пър-
воначално колона трябва да се получи името АСПАРУХ . За правилното изпълнение на играта учителят може 
да помогне на децата да превключат клавиатурата на БДС . Той е добре да им напомни, че за да пишат с главни 
букви постоянно, трябва да натиснат бутона CapsLock . На децата се показва светодиодът на клавиатурата, който 
сигнализира, че е включен регистърът за главни букви . Важно е учителят да припомни на децата, че за да пишат 
в текстово поле, трябва да насочат показалеца на мишката към съответното празно квадратче от кръстослови-
цата и да щракнат еднократно с основния бутон на мишката, за да „стъпят” в него . След попълване на първото 
квадратче децата могат да преминат към следващото долно квадратче след натискане на бутона Tab от клави-
атурата (правило за писане в таблица, към което децата трябва да привикват) . Във всяко квадратче може да се 
напише само определената вярна буква . След получаване на името по вертикала, учителят може да обясни на 
децата каква е връзката на името по вертикала с воина на екрана . (Например: Хан Аспарух е прабългарски хан, 
основател на българската държава, един от най-значимите и велики наши владетели .) След запълване на думи-
те се преминава към екран за оцветяване на воина . Работата с палитрата и инструмента четка за оцветяване е 
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познат на децата от предишните игри, но въпреки това е желателно учителят да подпомага и напътства децата 
при изпълнение на задачата . Когато всички елементи на играта са изпълнени, може да се премине към основ-
ната сюжетна картина . Чрез играта децата усвояват и упражняват въвеждането на букви от БДС подредбата на 
клавиатурата . Упражнява се и се усвоява и работата с цветовата палитра и инструментите за оцветяването на 
готови графични обекти .

Подигра Книга: Играта се избира след щракване с основния бутон на мишката върху „книгата за посетите-
ли” в основната сюжетна картина, след което се зарежда картина, в която Панделка, Ягодка, Зайо и Флаш дър-
жат по две балончета . На всяко балонче са написани буквосъчетанията: ЙО и ЬО. Всеки от героите е стъпил на 
тухличка, върху която са написана следните думи: Петьо, Ваньо, Зайо, Байо. Местата на буквосъчетанията ЙО и 
ЬО са празни. Децата чрез посочване и бързо еднократно щракване с основния бутон на мишката избират едно 
от балончетата на съответния герой, думата под когото ще се дописва . Важно е учителят да инструктира децата, 
че могат да дописват думите последователно отляво надясно, а не в разбъркан или обратен ред . Т .е . най-на-
пред се попълва Петьо, после Ваньо, после Зайо и тогава Байо . Ако се избере невярно балонче, неправилно 
изписаното буквосъчетание на думата се задрасква и децата трябва да поправят грешката си .

Подигра Знаме: Играта се избира след щракване с основния бутон на мишката върху българското на-
ционално знаме в основната сюжетна картина, след което се зарежда картина с четири знамена на различни 
държави, между които са знамето на България и на Европейския съюз . Вижда се Мишка, държаща два флага с 
празни полета; има и аудиоплеър за стартиране на два звукови файла . Над едното празно поле за флаг пише: 
„Знаме на България”, а над другото пише „Знаме на Европейския съюз” . Играта започва след натискане на буто-
на „СТАРТ” . Учителят е добре да насочи децата към това, че те трябва чрез избиране на едно от знамената, натис-
кане и задържане на основния бутон на мишката и извлачване да го поставят на определеното място . Ако деца-
та не са избрали българския трибагреник, не могат да го поставят в полето, над което пише „Знаме на България” . 
Аналогично и със знамето на Европейския съюз . След подредба на знамената учителят може да покаже как да 
стартират от плеъра двата звукови файла: химна на България и химна на Европа . Учителят може да продължи 
с показ как се пуска и спира звукът . Добре е да им обясни предназначението на двата плъзгача за регулиране 
на звука (Volume) – оттук може да се увеличава/намалява звукът на възпроизвеждането чрез преместване на 
плъзгача нагоре и надолу в този дизайн на аудиоплеъра; Balance [L = R] – може да се регулира балансът на звука 
между левите и десните тонколони чрез преместване на плъзгача наляво и надясно . След това децата могат да 
опитат сами да регулират звука, да пускат и спират звуковия файл . Това е ново умение и ново понятие за децата 
при въвеждането им в мултимедийните възможности на компютърните системи . Ето защо е необходимо да се 
обърне специално внимание на тази част от игрите и да се акцентира върху различните типове информация, 
която може да бъде съхранявана, разглеждана, обработвана и разпространявана чрез компютърните системи . 
Може да се припомнят и предишните игри (от тема 23), в които децата имаха възможност да разгледат фото- и 
видеофайлове, а също и да създадат техни текстови и графични файлове . С подреждане на знамената и пускане 
на звуковите файлове играта приключва и може да се премине към основната сюжетна картина .

Докато децата преминават през трите подигри на играта „В музея”, е желателно учителят да ги подпомага и 
напътства с цел правилно и пълно изпълнение на поставените задачи в тях . Особено внимание трябва да се обърне 
върху усвояването и прилагането на придобитите компютърните умения от учениците . Проверявайки работата на 
децата с учебния софтуер, учителят едновременно може да направи проверка и на работата върху задачата за са-
мостоятелна работа на другата половина от децата, ако класът е разделен на две групи в организацията на учебния 
час .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи по първата част на тема 24, учителят може 
да насочи вниманието им към сюжета и задачите по темата на дясната страница на книжното тяло . Добре е 
да стимулира децата да опишат сюжета на втората картина от разглежданата тема в учебното помагало . Да 
изслуша предположенията на децата от класа на поставените от него въпроси: къде са героите, познати ли са 
на децата книгите, чиито заглавия са изписани, кои са пропуснатите букви в заглавията на книгите . Учителят 
може да проведе разговор с тях дали са посещавали училищната библиотека (ако има такава), дали те са про-
чели самостоятелно някоя книга, кога е бил последният път, когато те или техните родители са купили книга от 
книжарницата или са взели книга от библиотеката . В хода на дискусията могат да се зададат и други подобни 
въпроси в зависимост от оставащото време до края на учебния час . Едновременно с това може да се постави и 
задача на учениците да допишат липсващите букви в заглавията на книгите от сюжета на картината .

След дискусията и направените от децата описания и разкази по сюжетната картина е добре учителят да 
провери правилното изписване на имената на книгите и заедно с това да разпредели децата за останалата част 
от учебния час в зависимост от броя на работните места в компютърния кабинет по вече познатата схема . При 
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варианта, в които няма достатъчно самостоятелни работни места за всички деца, учителят разпределя тези, 
които са работили по първата компютърна игра към тема 24, да попълнят кръстословицата . Децата, които не 
са работили с учебния софтуер в първата половина на часа, сега ще работят по играта „В библиотеката”, а кръс-
тословицата от книжното тяло остава за самостоятелна работа след изпълнението на компютърните задачите 
или за домашна работа, ако децата работят по-бавно със софтуера .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и учителят може да покаже на 
децата как да стартират играта „В библиотеката”, като им обясни и нейните правила и последователност . Пра-
вилата и елементите на втората компютърна игра са много сходни с тези на първата игра по тема 24 и това 
улеснява преподавателя, особено ако всички деца, които са работели в първата половина от часа, ще работят 
със софтуера и през втората половина от часа . Разликата в този случай е, че децата трябва след посочване и 
щракане с основния бутон на мишката избират една от номерираните книги, които съответстват в сюжета към 
книжното тяло на книгите: „Бай Ганьо”, „Български народни приказки” и „Роден край” . В случай, че ролите на де-
цата в двете половини от часа се разменят, учителят дава подробни обяснения на децата как да отворят всяка 
една от трите подигри и какви са правилата във всяка от тях . Желателно е да се поясни, че в зависимост от това, 
коя номерирана книга са избрали, се стартира отделна подигра . Във всяка игра има препратка към основния 
екран . Изборът на книга от главния екран (в този смисъл и на подигра) може да е произволен и може да има 
повторяемост на подигрите произволен брой пъти . За да може учителят по-качествено да подпомага децата в 
тяхната работа със софтуера, е добре децата да изпълняват едновременно една и съща подигра . За това е пре-
поръчително учителят да ги насочи да изберат най-напред например книга 1, след това книга 2 и накрая книга 
3 . По-долу са обяснени особеностите на всяка от трите подигри и уменията, които децата упражняват с тях .

Подигра „Бай Ганьо”: Правилата са същите, както в подиграта „Книга” на по-горе описаната игра „В музея” .
Подигра „Български народни приказки”: Зарежда се рисунка на мома в народна носия . До „момата” има каре 

със заглавие „Български приказки” . В карето постепенно се изписват имена на български приказки, като една от 
думите е пропусната и децата трябва да я допълнят . Дописването става в текстово поле в долната част на карето с 
имена на приказки . Децата пишат на кирилица и с малки букви . Изреждат се последователно имената на 10 приказ-
ки . След изписване на пропусната дума в текстовото поле името на приказката се изписва пълно и след него се явява 
ново име с пропусната дума в заглавието . Дали вярно е попълнено заглавието, или е въведена грешна дума, може 
да се определи от жестовете и мимиките на анимираните герои Панделка и Зайо . Резултатът от работата на децата 
излиза след последното десето заглавие със съобщението „Ти позна . . . . .приказки” . По време на образователната игра 
е препоръчително учителят да помага на учениците да превключат (ако това не е направено) клавиатурата на кири-
лица по БДС . Може да покаже на учениците как да позиционират курсора на мишката в текстовото поле, преди да 
започнат да изписват думите . Добре е да им обърне внимание на вида на курсора при позициониране и писане на 
текст . Учителят може да покаже и припомни на учениците приложението на клавишите Backspace, Delete и клавиши-
те стрелки . С тези клавиши децата могат да редактират направена грешка при въвеждане на съответната дума и да 
придвижат курсора до определена и желана от тях позиция от думата . Още на първата дума от приказката „Който 
не работи не трябва да яде” учителят може да покаже възможностите за корекция при грешка и да остави след това 
учениците да продължат сами . След запълване на заглавията се преминава към екран за оцветяване на народната 
носия на момата по познатия вече на децата начин с палитрата и четката . Оцветяват се всички елементи от българ-
ската народната носия, които участват в кръстословицата от книжното тяло .

Подигра „Роден край”: Зарежда се картината на българския герб, разделена на 9 части, работно поле за 
подреждане на отделните елементи и аудиоплеър . Върху работното поле, в което ще се подрежда картината, 
представляваща българския герб, се вижда по-бледо изображение на крайния и очакван резултат . В това поле 
чрез влачене и пускане се сглобява цялата картина от деветте различни части . Учителят е желателно да поясни, 
че всяка част има точно определено място, където трябва да се постави чрез преместването ù със задържане 
натиснат основния бутон на мишката . След правилно изпълнение на тази задача децата усвояват действията 
пускане на звуков файл, спиране и регулиране на звука . Песента, която те могат да прослушат чрез аудиоплеъ-
ра, е „Знамето ни е трицветно” . Учителят може да припомни на децата информацията от първата част на часа 
(към подиграта „Знаме” на първата игра „В библиотеката”) . С това играта приключва и може да се премине към 
основната сюжетна картина .

По време на играта „В библиотеката” е добре учителят да подпомага и коригира, ако е необходимо, дейст-
вията и уменията на децата с цел правилно изпълнение на заложените в нея задачи, упражнявани способно-
сти и нови знания . Едновременно с това се прави проверка и за правилното изпълнение на втората задача за 
самостоятелна работа в книжното тяло . За тази задача е важно учителят да даде напътствие на децата, че те 
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трябва най-напред да изпишат в празните вертикално разположени полета името на изучаван в първи клас 
учебен предмет (верният отговор е „Роден край”) . След правилно попълване на празните клетки учениците ще 
могат да прочетат в хоризонталните редове елементите на българската женска народна носия . Може да се даде 
и допълнителна задача на децата: да открият тези елементи в картината на момата до кръстословицата . Всеки 
открит елемент може да бъде номериран в кръстословицата и рисунката с един и същ пореден номер .

В края на часа е препоръчително учителят да обобщи използваните знания, придобитите нови умения и 
включените нови понятия в темата, както и направените в нея междупредметни връзки . На учениците, които 
не са успели да изпълнят всички задачи от книжното тяло по време на учебния час, може да се възложи да до-
вършат задачите за домашна работа . Учителят може да препоръча на децата, които разполагат с компютри, да 
изиграят отново игрите вкъщи с цел упражняване и затвърдяване на новите умения .

Тема 25: Клавишите с букви натискам и лесно азбуката изписвам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Обобщаване на зна-
нията за подредбата 
на българските букви 
по клавиатурата (БДС) .
2 . Затвърждаване на 
умението за позицио-
ниране на курсора .
3 . Затвърждаване на 
умението за управля-
ване възпроизвеж-
дането на звук, като 
ученикът избира, 
пуска, прекъсва и 
продължава неговото 
възпроизвеждане .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за обясняване 
на действията си при 
изпълнение на кон-
кретни задачи на ком-
пютъра .
2 . Развиване на уме-
ние за споделяне на 
идеи и опит от работа-
та си с компютър .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на лю-
бознателно отноше-
ние към българската 
азбука и нейните съз-
датели .
2 . Възпитаване на 
познавателно отноше-
ние към българските 
традиции и почит към 
българската просвета 
и култура .

На равнище по-
нятия ученикът: 
Знае и разбира 
инструкциите на 
учителя при ра-
бота с компютъра 
и ги изпълнява в 
правилна после-
дователност .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да въ-
вежда български 
букви от клавиа-
турата (буквите са 
с подредба БДС) .
2 . Умее да пози-
ционира курсора 
в определени 
полета .
3 . Умее да стар-
тира и управлява 
файлове .
На равнище 
отношения уче-
никът:
1 . Изгражда поло-
жителна нагласа 
и отношение към 
българската аз-
бука .
2 . Изгражда 
положително 
отношение към 
необходимостта 
от познаване на 
българската аз-
бука .

звуков 
файл, 
подредба 
на клави-
атурата, 
презента-
ция

за уп-
ражне-
ние

нтеракти-
вен – чрез 
използване 
на учебен 
софтуер за 
изпълне-
ние обра-
зователни 
и обоб-
щаващи 
учебния 
материал 
задачи, 
включващи 
звук, текст, 
снимков 
материал и 
виеомате-
риал
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Бъл-
гарски език 
и литерату-
ра”, „Мате-
матика” и 
„Музика”

словесни – бе-
седа
практически – 
обобщаване 
на знанията, 
получени по 
„Информацион-
ни технологии” 
и други учебни 
дисциплини 
при изпълнение 
на задачите от 
образователния 
софтуер
нагледни – при 
изписване на 
българската аз-
бука в работния 
прозорец на MS 
Paint
интерактивни – 
при формиране 
на гражданско 
образование 
чрез прилагане в 
игрови ситуации 
на придобитите 
компютърни 
умения и между-
дисциплинарни 
знания
игрови – при 
използване на 
игрови техноло-
гии, които правят 
ученето интерес-
но и привлека-
телно

за онаг-
ледяване 
– чрез оз-
вучаване и 
използване 
на подходя-
щи графики 
и екрани в 
игрите от 
диска
за самосто-
ятелна ра-
бота – чрез 
работа вър-
ху задачите 
в книжното 
тяло: с . 52 и 
с . 53
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Азбука” и 
„Гатанки”



112

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Обобщаване и преговор на придобитите знания за подредбата на кла-

вишите на клавиатурата, за използване на мишката като средство за комуникация с компютъра, за позициони-
ране на курсора, за периферните устройства, необходими за възпроизвеждане на звук; упражнение на основ-
ните движения за работа с мишката; обобщаване на знанията за еднотипна и комбинирана информация .

2. Български език и литература: Упражняване в последователно изписване на българската азбука; акту-
ализиране на знанията за създаването ù (Кирил и Методий) .

3. Математика: Обобщаване на знанията и уменията за числата до 20 – изписване и последователност .
4. Музика: Затвърждаване на знанията за празнична музика ( 24 май – песента „Химн на св . св . Кирил и 

Методий”) .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Панделка е с разстроено лице . Тя се намира на улицата към училище . В далечината се вижда 

сградата му . Панделка е изпуснала буквара на земята . Той е паднал в краката ù с разтворени корици, а около 
него има разпилени няколко букви: Е, Ю, Г, К, Я . До тях стои Флаш със замислена физиономия, хванал буквата А, 
а над главата му има нарисувани 3 въпросителни знака . Той иска да помогне на Панделка да си подреди букви-
те . Под описаната дотук сцена са нарисувани 30 празни квадратчета . Ягодка и Зайо са в долната дясна част на 
сюжетната картина в очакване какво ще се случи .

• Картина 2 – В лявата част на картината се вижда Панделка, която се намира в парка . Лято е . Дърветата 
са зелени, а поляната е обсипана с цветя . Героинята държи книжка, на която пише „ГАТАНКИ” . В дясната част 
на картината има два големи правоъгълника, разположени един под друг, в които са изписани две гатанки . В 
долния им десен ъгъл има друг по-малък правоъгълник, където децата ще записват отговорите . Над тях има 
надпис: „Що е то?”, а вдясно стоят Ягодка и Зайо, които ще „следят” за верността на отговорите при гатанките .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– изписване на всички букви от символния блок на клавиатурата;
– позициониране на курсора на следващо поле;
– работа със звукова информация .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на описание на сюжета и героите по картина;
– изписване последователно на буквите от българската азбука;
– образуване на изречение по зададени думи, като се отчита съгласуването по род и число на числително-

то и съществителното име;
– прослушване на песента „Химн на св . св . Кирил и Методий” в игра „Азбука“ .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране и управление на играта;
– въвеждане на думи от клавиатурата;
– вписване на правилния отговор на текущата гатанка .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– съставяне на описание по картина;
– прочитане на гатанките; 
– събеседване с цел разбиране на същността им;
– вписване на правилния отговор;
– свързване в правилна последователност числата до 20 .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне със събеседване между учениците и учителя за изучените умения в часовете по 

„Информационни технологии”; за това, дали децата са се справяли лесно с клавиатурата, интересно ли им е 
било учебното помагало и забавни ли са им били героите: Панделка, Ягодка, Зайо, Флаш и Мишка . Връзката с 
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настоящата тема може да бъде направена, като учителят стимулира децата да отговорят кой е най-близкият 
празник, който предстои и който децата ще празнуват за първи път като ученици (предполага се, че това е 
„Празникът на буквите – 24 май”) . Така може да се провокира беседа за българската азбука, за светите братя 
Кирил и Методий, за деня на славянската писменост и българската просвета и култура, за „Химн на св . св . Кирил 
и Методий” .

Децата вече са подготвени за темата и сюжета към първата част от урока и учителят може да ги подкани да 
опишат картината от лявата страница и да кажат азбуката на глас .

Докато изчаква учениците да приключат работата си, е добре учителят да разпредели ролите им за работа 
с учебния софтуер в зависимост от броя на компютърните системи в учебния кабинет . Урокът продължава за 
всички ученици със стартиране на първата компютърна игра по 25 . тема, ако всяко дете има самостоятелно 
работно място . Ако децата работят по двама на компютър, учителят определя кои деца ще стартират играта 
„Азбука” и кои ще изпълнят задачата за самостоятелна работа от лявата страница на книжното тяло – да се под-
реди изречението „Имало едно време един дядо и една баба .” 

Преди работата с учебния софтуер е желателно да се направи кратък преговор на разположението на 
клавишите на клавиатурата, превключването от латиница на кирилица, основните клавиши .

След като организацията за първата половина на учебния час е приключена, учителят може да покаже на 
децата, как да намерят в учебния софтуер играта „Азбука” и да обясни правилата ù . Добре е да се даде поясне-
ние, че трябва да въведат последователно буквите в квадратчетата . Ако въведат правилната буква, квадратчето 
светва зелено, Ягодка и Зайо се радват . Ако детето е въвело неправилната буква за даденото квадратче, то не се 
оцветява, курсорът не променя местоположението си, а Зайо и Ягодка стават тъжни . Детето може да позицио-
нира курсора във всяко едно от квадратчетата, без да спазва последователността . Важното е да впише правил-
ната по ред буква от азбуката, която отговаря на квадратчето . Визуализират се само букви от българската азбу-
ка . Няма значение дали са малки, или главни . Щом азбуката бъде изписана правилно, от долната част на екрана 
се появява изображението на братята Кирил и Методий и започва песента „Върви, народе възродени!” . Докато 
децата изпълняват елементите на играта „Азбука”, желателно е учителят да ги подпомага и напътства с цел правилно 
и пълно изпълнение на поставените задачи към нея . Особено внимание трябва да се обърне върху правилното и 
целенасочено натискане на клавишите, а не безразборно на принципа „проба-грешка” . В играта е заложен таймер, 
който отчита бързината, с която децата ще въведат буквите от клавиатурата . Децата могат да сменят местата си или 
да повторят играта, за да подобрят времето за изпълнение на задачата в нея . Проверявайки работата на децата с 
учебния софтуер, учителят едновременно може да направи проверка и на работата върху задачата за самостоятел-
на работа в учебното помагало на другата половина от децата, ако класът е разделен на две групи в организацията 
на учебния час . Работещите в книжното тяло трябва да са подредили думите от изречението .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи по първата част на тема 25, учителят може да 
насочи вниманието им към сюжета и задачите по темата на дясната страница . Добре е да си припомнят как се из-
писват малки и главни букви от клавиатурата . Може да се продължи с поставената в учебното помагало задача – да 
запишат отговорите на двете гатанки, като преди това ги прочетат и кажат отговорите . Учителят е добре да остави 
нужното време за написването им, а след това може да провери дали е правилно . Заедно с това може да разпредели 
децата за останалата част от учебния час в зависимост от броя на работните места в компютърния кабинет по вече 
познатата схема . При варианта, в който няма достатъчно самостоятелни работни места за всички, учителят разпре-
деля тези, които са работили по първата компютърна игра към тема 25, да свържат последователно номерата на 
точките, за да се получи очертание на самолет . Децата, които не са работили с учебния софтуер в първата половина 
на часа, сега ще работят по играта „Гатанки”, а „самолетът” от учебното помагало може да е за самостоятелна работа 
след изпълнението на компютърните задачите или за домашна работа, ако децата работят по-бавно със софтуера .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и учителят може да стимулира 
децата да стартират играта „Гатанки”, като същевременно може да им обясни нейните правила и последова-
телност . Играта включва 10 гатанки, които при всяко стартиране се появяват в различен ред . След стартиране 
на играта в дясната горна част на екрана се изписва гатанка . Детето трябва да я прочете и да напише в малкия 
правоъгълник отговора . При правилен отговор на гатанката Ягодка и Зайо ръкопляскат, при неправилен – ста-
ват тъжни . Възприемат се само български малки букви . Дали отговорът е правилен, или не (по жестовете на 
героите), може да се установи след като се кликне на бутона за продължаване . Максималният брой точки е 10 . 
Тъй като детето може да изпише отговора си членуван или като умалително съществително, за верни ще се счи-
тат и такива отговори . След отговорите и на 10-те гатанки излиза прозорец с верния брой отговори . В играта е 
заложен таймер, който отчита бързината, с която децата ще въвеждат отговорите на гатанките . Децата могат да 
сменят местата си или да повторят играта, за да подобрят времето за изпълнение на задачата в нея . Тук може 
да се повишат заинтересоваността и конкуренцията, като се постави и състезателното начало .
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По време на играта „Гатанки” е желателно учителят да подпомага, подсеща с насочващи въпроси и кориги-
ра, ако е необходимо, действията и уменията на децата с цел правилно изпълнение на заложените в нея задачи 
и упражнявани умения . Едновременно с това се прави проверка и за правилното изпълнение на втората зада-
ча за самостоятелна работа в книжното тяло .

В края на часа е препоръчително учителят да обобщи преговорените знания, упражнените умения и из-
ползваните понятия в темата, както и направените в нея междупредметни връзки . На учениците, които не са 
успели да изпълнят всички задачи от книжното тяло по време на учебния час, им се възлага да довършат зада-
чите за домашна работа . Учителят може да посъветва децата, които разполагат с компютри, да изиграят отново 
игрите от софтуерния продукт вкъщи .

Тема 26: Пред монитора родината разглеждам и горди стихове нареждам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели: 
1 . Запознаване с поня-
тието „презентация“ 
и възможностите за 
разглеждането ù .
2 . Затвърждаване на 
умението за работа с 
медиаплеър . 
3 . Затвърждаване на 
умението за пози-
циониране на кур-
сора .
4 . Затвърждаване 
на умението за въ-
веждане на текст от 
клавиатурата .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за обясняване на 
собствените дейст-
вия при изпълнение 
на конкретни задачи 
на компютъра .
2 . Развиване на уме-
ние за споделяне на 
идеи и опит от рабо-
тата с компютър .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на 
любознателно от-
ношение към забе-
лежителностите в 
България . 
2 . Възпитаване на 
родолюбие и гор-
дост от това, че е 
гражданин на Бъл-
гария .

На равнище поня-
тия ученикът: 
Знае понятието 
„презентация“ .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да въвежда 
българските букви 
от клавиатурата 
(буквите са с под-
редба БДС) .
2 . Умее да позицио-
нира курсора в оп-
ределени полета .
3 . Умее да стартира 
и управлява презен-
тация .
4 . Умее чрез миш-
ката да използва 
технологията „drag 
and drop” (влачене и 
пускане) .
На равнище отно-
шения ученикът:
1 . Изгражда поло-
жителна нагласа и 
отношение към бъл-
гарската природа, 
история, забележи-
телности .
2 . Изгражда поло-
жително отношение 
към необходимостта 
от познаване на 
българската поезия .

звуков 
файл, 
подредба 
на клави-
атурата, 
презента-
ция

за нови 
знания, 
упраж-
нение

интерак-
тивен 
– при из-
ползване 
на учебен 
софтуер за 
изпълне-
ние обра-
зователни 
и обоб-
щаващи 
учебния 
материал 
задачи, 
включва-
щи звук, 
текст, 
снимков 
материал 
и виеома-
териал
интегра-
лен – чрез 
обвързва-
не на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Бъл-
гарски 
език и ли-
тература”, 
„Роден 
край” и 
„Музика”

словесни – бе-
седа
практически – 
при обобщаване 
на знанията, 
получени по 
„Информацион-
ни технологии” 
и други учебни 
дисциплини 
чрез изпълнение 
на задачите от 
образователния 
софтуер
нагледни – при 
вписване на 
правилни цифри, 
букви и думи в 
резултат на пра-
вилното изпъл-
нение на задачи-
те в софтуера
интерактивни – 
при формиране 
на гражданско 
образование 
чрез прилагане в 
игрови ситуации 
на придобитите 
компютърни 
умения и между-
дисциплинарни 
знания
игрови – при
използване на 
игрови техноло-
гии, които правят 
ученето интерес-
но и привлека-
телно 

за онаг-
ледяване 
– под-
ходящи 
графики и 
екрани в 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез ра-
бота върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 54 
и с . 55
за кон-
трол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Забеле-
жително-
стите в 
България” 
и „Стихо-
творения” 
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Затвърдяване на умението за пускане и разглеждане на снимки и ви-

деофайлове . Развитие на умението за управляване възпроизвеждането на звук и образ, като го избира, пуска, 
прекъсва и продължава неговото възпроизвеждане . Упражняване на придобитите компютърни умения за из-
ползване на компютърна програма в игрови ситуации, подходящи за възрастта . Упражняване на умението за 
местене с мишката и подреждане на елементи на правилните места . Запознаване с понятието „презентация“ .

2. Български език и литература: Запознаване с художествени произведения (стихотворения) от българ-
ски автори .

3. Роден край: Обогатяване на знанията за природните и културните забележителности на България .
4. Музика: Разширяване на знанията за песенната музика, посветена на родината .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – На страницата върху контурна карта са подредени по местонахождението им 5 малки сним-

ки на: Рилския манастир, храм-паметника „Свети Александър Невски”, крепостта Царевец, Белоградчишките 
скали, Мадарския конник . Под всяка снимка има празен малък кръг . От двете страни на картата са нарисувани 
Флаш и Панделка, които се любуват на забележителностите . В долната част на картината под хоризонтална ли-
ния са изписани имената на забележителностите от снимките, като са отбелязани и с номера от 1 до 5 .

• Картина 2 – Героите Ягодка и Зайо се намират в класната стая пред дъската . Те са с радостни лица . До тях 
Панделка е тъжна . Те скоро завършват 1 . клас и вече знаят да четат и пишат на български . Флаш и Мишка са 
седнали на един чин до тях, усмихват се . Всички чакат Панделка да каже стихотворението „Аз съм българче” . 
Панделка е тъжна, защото не си спомня някои думи от стихотворението и трябва да ù се помогне . На дъската е 
изписано самото стихотворение с празни правоъгълници на липсващите думи, дадени по-долу .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– поставяне чрез хващане и провлачване на правилното име на обекта от снимката;
– работа със звукова информация;
– работа с видеоплеър в игра „Забележителностите в България“ (пускане, спиране, превъртане напред и 

назад, регулиране на звука) .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на описание по картина;
– разпознаване на забележителностите в България;
– кратко описание на всяка от тях;
– записване на имена на познати географски обекти;
– слушане на песента „Дъга“ .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране и управление на играта;
– влачене и пускане на думи;
– въвеждане от клавиатурата на липсващите думи в игра „Стихотворения“;
– работа със звукова информация в игра .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– съставяне на описание по картина;
– прочитане на стихотворенията; 
– събеседване с цел разбиране на същността им;
– вписване на липсващите думи в познати стихотворения;
– свързване в правилна последователност на буквите Н, О, Р, А, Д, И, така че да се получат думите НАРОД 

И РОДИНА;
– слушане на песента „Родина“ .
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Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за това, че наближава ваканцията, като учителят стимулира децата с 

въпросите: къде ще пътуват през ваканцията; ще посетят ли други градове или местности; какви забележител-
ности са посетили досега .

Така мотивирани за темата и сюжета към първата част от урока, учителят може да ги подкани да опишат 
картината на лявата страница на учебното помагало .

След това учителят е добре да разпредели ролите им за работа с учебния софтуер в зависимост от броя на 
компютърните системи в учебния кабинет по познатата схема . Часът продължава за всички ученици със стар-
тиране на първата компютърна игра по 26 . тема, ако всяко дете има самостоятелно работно място . Ако децата 
работят по двама на компютър, учителят определя кои деца ще стартират играта „Забележителностите в Бълга-
рия” и кои ще изпълняват задачата за самостоятелна работа от лявата страница на книжното тяло – записване 
на името на всеки от обектите, показани на снимките 

След като организацията за първата половина на учебния час е приключена, е добре учителят да напомни 
на децата, как да намерят в учебния софтуер играта „Забележителностите в България” и да обясни правилата ù . 
Същевременно е необходимо да се направи кратък преговор на разположението на клавишите на клавиатура-
та, превключването от латиница на кирилица, основни клавиши, работа с мишка .

На учениците може да се поясни, че трябва на всяка снимка от играта да бъде поставено правилното име . Ако 
ученикът се опитва да разположи неправилно име за визуализирания обект, то той няма да успее, защото може 
да се придвижи само името, принадлежащо на изобразения в момента обект . Ако детето е провлачило и пуснало 
правилното наименование в съответния правоъгълник, снимката се сменя с друга забележителност . При поста-
вяне на верния отговор снимката се подрежда до наименованието ù на екрана . Ако ученикът желае, може да 
види увеличен образа на определена снимка, след като я избере с еднократно щракване на левия бутон на миш-
ката върху нея . Проверка на работата на децата и по-детайлно разглеждане на природните забележителности се 
прави с видеофилмче с изображенията на показаните обекти . Това е следващата част от тази образователна игра . 
Видеофилмът е озвучен с песента „Дъга” . Учениците упражняват изучените вече възможности на медиаплеъра 
(тема 23) – пускане, спиране, пауза, превъртане кадър назад и напред, увеличаване и намаляване на звука .

Докато децата изпълняват елементите на играта „Забележителностите в България”, желателно е учителят 
да ги подпомага и напътства с цел правилно и пълно изпълнение на поставените задачи към нея . Особено 
внимание трябва да се обърне върху целенасочената работа на децата, а не безразборна на принципа „проба-
грешка” . Проверявайки работата на децата с учебния софтуер, учителят едновременно може да прави провер-
ка и на работата върху задачата за самостоятелна работа на другата половина от децата, ако класът е разделен 
на две групи в организацията на учебния час . Работещите в книжното тяло деца трябва да са написали имената 
на обектите .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи по първата част на тема 26, учителят може 
да насочи вниманието им към сюжета и задачите по темата на дясната страница на книжното тяло . Учителят 
може да подкани децата да си припомнят как се изписват малки и главни букви от клавиатурата . Децата трябва, 
според поставената в учебното помагало задача, да запишат пропуснатите думи в първия куплет на стихотво-
рението „Аз съм българче” . Може най-напред да го направят устно .

Учителят е добре да провери правилното изписване на отговора на поставената задача в учебното помага-
ло и заедно с това да разпредели децата за останалата част от учебния час в зависимост от броя на работните 
места в компютърния кабинет по вече познатата схема . Децата, които не са работили с учебния софтуер в пър-
вата половина на часа, сега ще работят по играта „Стихотворения”, а свързването в правилна последователност 
на буквите Н, О, Р, А, Д, И от книжното тяло се оставя за самостоятелна работа след изпълнението на компютър-
ните задачите или за домашна работа, ако децата работят по-бавно със софтуера .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и учителят може да припомни на 
децата как да стартират играта „Стихотворения”, като освен това им обясни и нейните правила и последовател-
ност . Играта включва 2 стихотворения – „Аз съм българче” и „Родна стряха”, в които трябва да се попълнят про-
пуснатите думи . При първото думите са изписани в правоъгълници и чрез влачене и пускане се позиционират 
на правилното място . Може да се „хване” само вярна дума . След подреждане на всички думи и пълно изписване 
на стихотворението на екрана зазвучава песента „Родина” . При второто стихотворение думите трябва да се 
впишат, като се наберат от клавиатурата . Дори да се въведе грешна дума, стихотворението продължава да се 
изписва с правилните думи . Възприемат се само български малки букви . След края на стихотворението излиза 
брояч „Ти позна Х думи” . Х е броят на правилно записаните от детето думи .
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Дали отговорът е правилен, или не (изразено чрез жестовете на героите), може да се установи, след като се 
щракне бутонът за продължаване . Максималният брой точки е 6 . Тук може да се повишат заинтересоваността 
и конкуренцията, като се постави и състезателното начало .

По време на играта „Стихотворения” е препоръчително учителят да подпомага, подсеща с насочващи въ-
проси и коригира, ако е необходимо, действията и уменията на децата с цел правилно изпълнение на заложе-
ните в нея задачи и упражнявани способности . Едновременно с това може да се направи проверка и за правил-
ното изпълнение на втората задача за самостоятелна работа в книжното тяло .

В края на часа, ако има достатъчно време, учителят може да даде възможност на учениците да се опитат 
да създадат цялостна картина чрез използване на инструментите на програмата MS Paint и да съхранят файла 
с картинки на учебния компютър .

Накрая е желателно учителят да обобщи преговорените знания, упражнените умения и използваните по-
нятия в темата, както и направените в нея междупредметни връзки . На учениците, които не са успели да из-
пълнят всички задачи от книжното тяло по време на учебния час, може да се възложи да довършат задачите 
за домашна работа . Учителят може да препоръча на децата, които разполагат с компютри, да изиграят отново 
игрите от софтуерния продукт вкъщи .



118

Тема 27: На екрана приказка сглобявам и електронна покана създавам

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели: 
1 . Затвърждаване на 
умението за разглеж-
дане и управление на 
презентация .
2 . Затвърждаване на 
знанията за подред-
бата на българските 
букви по клавиатурата 
(БДС) .
3 . Усъвършенстване на 
умението за управля-
ване възпроизвежда-
нето на звук, като изби-
ра, пуска, прекъсва и 
продължава неговото 
възпроизвеждане .
4 . Затвърждаване на 
умението за отпечат-
ване и съхраняване на 
документ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за обясняване 
на действията си при 
изпълнение на кон-
кретни задачи на ком-
пютъра .
2 . Развиване на умение 
за споделяне на идеи 
и опит от работата с 
компютър .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на 
любознателно отноше-
ние към приказките и 
книжките .
2 . Възпитаване на 
любов и интерес към 
четенето .

На равнище по-
нятия ученикът: 
Знае понятието 
„електронна по-
кана“ .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да пози-
ционира курсора 
в определени 
полета .
2 . Умее да въ-
вежда български 
букви от клави-
атурата (буквите 
са с подредба по 
БДС) .
3 . Умее да стар-
тира и управлява 
файлове .
4 . Умее да отпе-
чатва и съхранява 
документи .
На равнище 
отношения уче-
никът:
1. Изгражда поло-
жителна нагласа 
и отношение към 
книгите и чете-
нето .
2 . Изгражда 
положително 
отношение към 
необходимостта 
от познаване на 
литература на 
различни автори 
и народности .

звуков 
файл, 
подредба 
на клави-
атурата, 
презен-
тация, 
елек-
тронна 
покана 
(картич-
ка)

за обоб-
щаване 
и упраж-
нение

интерак-
тивен 
– при из-
ползване 
на учебен 
софтуер за 
изпълне-
ние обра-
зователни 
и обоб-
щаващи 
учебния 
материал 
задачи, 
включващи 
звук, текст, 
снимков 
материал и 
виеомате-
риал
интегра-
лен –
чрез об-
вързване 
на зна-
нията по 
предмети-
те „Инфор-
мационни 
техноло-
гии”, „Бъл-
гарски език 
и литера-
тура” и „До-
машен бит 
и техника”

словесни – беседа
практически 
– при обобщава-
не на знанията 
получени по „Ин-
формационни тех-
нологии” и други 
учебни дисципли-
ни чрез изпълне-
ние на задачите от 
образователния 
софтуер
нагледни – при 
разпечатване на 
изготвената елек-
тронна покана
интерактивни 
– формиране на 
гражданско об-
разование чрез 
прилагане в игро-
ви ситуации на 
придобитите ком-
пютърни умения и 
междудисципли-
нарни знания
игрови – при из-
ползване на игро-
ви технологии, 
които правят уче-
нето интересно и 
привлекателно

за онаг-
ледяване 
– под-
ходящи 
графики и 
екрани в 
игрите от 
диска
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез 
работа 
върху за-
дачите в 
книжното 
тяло – с . 
56 и с . 57
за кон-
трол 
– чрез 
вярно и 
пълно из-
пълнение 
на задачи-
те в ком-
пютърни-
те игри 
„Дядо 
вади 
ряпа” и 
„Покана” 

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Усъвършенстване на умението за пускане и разглеждане на снимки и 

видеофайлове . Развитие на умението за управляване възпроизвеждането на образ и звук, като го избира, пу-
ска, прекъсва и продължава неговото възпроизвеждане . Упражняване на придобитите компютърни умения за 
използване на компютърна програма в игрови ситуации, подходящи за възрастта: упражняване на умението 
за местене с мишката и подреждане на елементи на правилните места . Формиране на умение за създаване на 
собствен графичен проект (покана) с готови елемени . Затвърждаване на придобитите умения за съхраняване 
и разпечатване на документ .
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2. Български език и литература: Обогатяване на знанията за произведения на детската художествена 
литература .

3. Домашен бит и техника: Упражняване на уменията за направа на покана за училищно тържество .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Състои се от две почти еднакви картинки с крайните сцени на приказката „Дядо вади ряпа” 

със седем разлики:
– Внучката с една плитка / внучката с две плитки;
– Мишлето с права опашка/ мишлето с навита опашка;
– Дядото с шапка / дядото без шапка;
– Кучето с клепнали уши / кучето с щръкнали уши;
– Бабата със забрадка / бабата без забрадка;
– Котето е хванало кучето за опашката / котето е хванало кучето за крака;
– Ряпа с три листа / ряпа с две листа;
– Панделка гледа картините с учудена физиономия .
• Картина 2 – Нашите герои пътуват с училищния автобус към града на приказките . Там ги посрещат при-

казните герои, нарисувани на картината . Под сюжетната картина са написани имената им, които са номери-
рани . Детето трябва да впише номера на името на приказния герой в кръгчетата, очертани до всяка картинка 
– Пинокио, Малкият Мук, Пипи Дългото чорапче, Мечо Пух, Червената шапчица, Аладин .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– поставяне чрез хващане и провлачване на картинки от приказка в правилна последователност;
– работа със звук;
– работа с видеоплеър (избор, пускане, прекъсване и продължаване на възпроизвеждането) в игра „Дядо 

вади ряпа“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– разпознаване на приказка по илюстрации; 
– устен разказ на приказката „Дядо вади ряпа“;
– извод от приказката;
– избор на подходяща пословица, кореспондираща с приказката .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– стартиране и управление на играта;
– създаване на графичен проект (покана) с готови елементи чрез влачене;
– въвеждане на текст от клавиатурата;
– съхраняване или разпечатване на поканата в игра „Покана“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към:
– разпознаване на герои от детски книжки;
– описание на героите;
– вписване на правилните номера, съответстващи на имената на героите; 
– структуриране на покана за училищно тържество .
– разпознаване на книжката, от която е героинята Аника .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне със събеседване между учениците и учителя за това, интересно ли им е било учебно-

то помагало и забавни ли са им били героите: Панделка, Ягодка, Зайо, Флаш и Мишка . След това учителят може да 
попита децата за други герои от приказки и книжки, които те знаят . Кои книжки искат да прочетат през ваканцията? 

Така неусетно може да се премине към темата и сюжета към първата част от урока – описание на картина-
та от лявата страница . Учителят стимулира децата да си припомнят и да разкажат накратко какво се случва в 
приказката „Дядо вади ряпа” .
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След това е добре да разпредели ролите им за работа с учебния софтуер в зависимост от броя на ком-
пютърните системи в учебния кабинет . Часът продължава за всички ученици със стартиране на първата ком-
пютърна игра по 27 . тема, ако всяко дете има самостоятелно работно място . Ако децата работят по двама на 
компютър, учителят определя кои деца ще стартират играта „Дядо вади ряпа” и кои ще изпълнят задачата за 
самостоятелна работа от лявата страница на книжното тяло – откриване на разликите между двете картинки .

След като организацията за първата половина на учебния час е приключена, учителят може да покаже на 
децата, как да намерят в учебния софтуер играта „Дядо вади ряпа” и да обясни правилата ù . Желателно е да се 
поясни, че трябва първо да видят филмчето и да чуят приказката чрез медиаплеъра . Децата могат да упражнят 
спиране, пускане, превъртане кадър назад и напред, увеличаване и намаляване на звука . В следващата част от 
образователната игра учениците, след като са си припомнили приказката, трябва да подредят картинките от 
нея . Всяка картинка е необходимо да бъде поставена на правилното място според последователността в сюже-
та на приказката . При правилно изпълнение над всяка картинка излиза думата БРАВО .

Докато децата изпълняват елементите на играта „Дядо вади ряпа”, препоръчително е учителят да ги под-
помага и напътства с цел правилно и пълно изпълнение на поставените задачи към нея: работа с медиаплеъра 
и подреждане на кадрите от лентата в правилен хронологичен ред на приказката . Добре е да се поощрява це-
ленасочената работа на децата, за да се игнорира безразборната на принципа „проба-грешка” . Проверявайки 
дейността на децата с учебния софтуер, учителят може едновременно да направи проверка и на изпълнението 
върху задачата за самостоятелна работа на другата половина от децата, ако класът е разделен на две групи в ор-
ганизацията на учебния час . Работещите в книжното тяло трябва да са открили разликите между двете картинки .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи по първата част на тема 27, учителят може 
да насочи вниманието им към сюжета и задачите по темата на дясната страница на книжното тяло . Той може 
да подкани учениците да се опитата да разпознаят приказните герои от картинката, да се опитат да разкажат 
накратко за тях, а след това да изпълнят задачата под нея в учебното помагало .

След проверката на изпълнението на поставената задача учителят може да разпредели децата за остана-
лата част от учебния час, в зависимост от броя на работните места в компютърния кабинет, по вече познатата 
схема . При варианта, в който няма достатъчно самостоятелни работни места за всички деца, учителят разпре-
деля тези, които са работили по първата компютърна игра към тема 27, да изберат най-подходящата пословица 
към приказката „Дядо вади ряпа” . Децата, които не са работили с учебния софтуер в първата половина на часа, 
сега ще работят по играта „Покана”, а отговорът на въпроса от книжното тяло е за самостоятелна работа след 
изпълнението на компютърните задачи или за домашна работа, ако децата работят по-бавно със софтуера .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и учителят може да покаже на 
децата как да стартират играта „Покана” и да им обясни нейните правила и последователност . Желателно е съ-
щевременно да им припомни технологията „изтегляне и пускане” . След стартиране на играта се отваря екран, 
в лявата част на който са дадени елементи на една покана – украса, текст и други елементи . Децата трябва да 
преместят вдясно графичните елементи и да въведат текста, за да оформят поканата . Буквите се възприемат 
така, както са на написаните вляво текстове . Възприемат се само български главни букви .

Желателно е учителят да помогне на децата да превключат клавиатурата на кирилица по БДС и да покаже 
как и кога да използват клавиша CapsLock . При натискане на бутона принтер (в долния ляв ъгъл на екрана) де-
цата могат да отворят PDF файл, съдържащ поканата . Под напътствията на учителя той може да бъде съхранен 
на учебния компютър от децата и/или разпечатан при техническа възможност .

В края на часа е препоръчително учителят да обобщи преговорените знания, упражнените умения и из-
ползваните понятия в темата, както и направените в нея междупредметни връзки . На учениците, които не са 
успели да изпълнят всички задачи от книжното тяло по време на учебния час, може да се възложи да довършат 
задачите за домашна работа . Учителят може да препоръча на децата, които разполагат с компютри, да изиграят 
отново игрите от софтуерния продукт вкъщи .
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Тема 28: Разделям се с вас чак до втори клас

Цели Очаквани 
резултати

Понятия 
и ключо-
ви думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1 . Обобщаване на 
знанията за основ-
ните части на ком-
пютърната система .
2 . Усъвършенстване 
на уменията за ра-
бота с медиаплеър 
(управляване на 
образа и звука, въз-
произвеждани от 
него) .
3 . Обобщаване на 
знанията за частите 
на компютърната 
система .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ние за обясняване 
действията 
изпълнение на кон-
кретни задачи на 
компютъра .
2 . Развиване на уме-
ние за споделяне на 
идеи и опит от рабо-
тата с компютър .
Възпитателни 
цели:
1 . Възпитаване на 
любознателно отно-
шение към българ-
ските детски песни .
2 . Възпитаване на 
познавателно отно-
шение към българ-
ските традиции и 
празниците, чества-
ни в България .

На равнище по-
нятия ученикът: 
1 . Знае понятията 
„звуков“ и „видео-
файл“ .
2 . Знае частите 
на компютърната 
система .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да изби-
ра с еднократно 
щракване на 
левия бутон на 
мишката обект от 
екрана .
2 . Умее да мести 
с мишката обекти 
на екрана с движе-
нието влачене .
3 . Умее да стар-
тира и управлява 
звукови и видео-
файлове .
На равнище от-
ношения учени-
кът:
1 . Изгражда поло-
жителна нагласа 
и отношение към 
децата от различ-
ните континенти и 
от различни раси .
2 . Изгражда по-
ложително отно-
шение към учили-
щето, знанията и 
уменията, научени 
през учебната го-
дина .

звуков 
файл, 
видео-
файл, 
части на 
компю-
търната 
система, 
презен-
тация

за обоб-
щаване 
и упраж-
нение

интеракти-
вен – чрез 
използване 
на учебен 
софтуер за 
изпълнение 
образо-
вателни и 
обобщаващи 
учебния 
материал 
задачи, 
включващи 
звук, текст, 
снимков 
материал и 
видеомате-
риал
интегрален 
– чрез об-
вързване на 
знанията по 
предметите 
„Информа-
ционни 
технологии”, 
„Български 
език и лите-
ратура“ „Ма-
тематика“, 
„Роден край” 
и „Музика”

словесни – бе-
седа
практически – 
при обобщаване 
на знанията, 
получени по 
„Информацион-
ни технологии” 
и други учебни 
дисциплини чрез 
изпълнение на за-
дачите от образо-
вателния софтуер
нагледни – 
при зареждане 
на картини с 
различен сю-
жет в резултат 
на правилното 
изпълнение на 
задачите в софту-
ера; разглеждане 
на компютърна 
презентация
интерактивни – 
при формиране 
на гражданско 
образование 
чрез прилагане в 
игрови ситуации 
на придобитите 
компютърни 
умения и между-
дисциплинарни 
знания
игрови – при из-
ползване на игро-
ви технологии, 
които правят уче-
нето интересно и 
привлекателно

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани в 
игрите от 
диска 
за самос-
тоятелна 
работа 
– чрез ра-
бота върху 
задачите в 
книжното 
тяло – с . 58 
и с . 59
за контрол 
– чрез вяр-
но и пълно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
компютър-
ните игри 
„Календар” 
и „Компю-
търна ис-
тория”

Методически указания и препоръки за разработване на урока
Задачи на урока по посока на обучението по: 
1. Информационни технологии: Обобщаване и преговор на придобитите знания за основните части на 

компютърната система, за използване на мишката като средство за комуникация с компютъра, за периферните 
устройства, необходими за възпроизвеждане на звук; упражнение на основните движения за работа с мишка-
та; обобщаване на знанията за еднотипна и комбинирана информация .

2. Математика: Упражняване на уменията за решаване на задачи с изваждане от числото 20 .
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3. Роден край: Усъвършенстване на знанията за разпознаване и определяне по календар на национални 
и битови празници; свързване на познати обреди и обичаи с конкретен календарен празник .

4. Музика: Обогатяване на знанията за празничната музика по конкретен повод .

Основа, върху която се разработва урокът:
• Картина 1 – Изобразен е летящ кош, носен от лъчите на слънцето . От коша се подават главичките на три 

деца от различни раси: на дете от черната раса, на Панделка и на дете от жълтата раса . Кошът с децата лети 
над реки, равнини и поляни . На поляните под коша се виждат умалени Зайо, Ягодка, Флаш и Мишка, които 
гледат към летящия кош и му махат с ръка . На лъчите на слънцето са изписани имената на пет от континентите: 
Америка, Европа, Африка, Азия, Австралия . За коша е завързан един празен транспарант . В транспаранта има 
достатъчно място, за да се изпише датата 1 ЮНИ .

• Картина 2 – Виждат се различни части на компютърна система – компютър, тонколонки, мишка, микро-
фон, клавиатура, камера, принтер, монитор . Върху всяка от тях има по една буква . Буквите, подредени в посо-
чения по-горе ред, образуват думата ВАКАНЦИЯ . Тук са и нашите герои Панделка, Флаш, Зайо и Ягодка, които 
ще помогнат на децата да изпишат думата .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока: 
Задачите към сюжетна картина 1 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– избор на определена дата от календара чрез еднократно щракване с основния бутон на мишката;
– маркиране и влачене на заглавието на подходяща песен към всеки от посочените национални или бито-

ви празници;
– работа с аудиоплеър (спиране и пускане на звуков файл) в игра „Календар“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– описание по картината;
– изписване датата на международния ден на детето;
– ограждане на името на континента, в който се намира България;
– изчитане имената на останалите континенти, изписани върху лъчите на слънцето;
– разпознаване и определяне по календара на национални и битови празници;
– слушане на празнична музика .

Задачите към сюжетна картина 2 и игрите:
• По информационни технологии са ориентирани към:
– разпознаване на компютърните части и периферни устройства от картината;
– въвеждане от клавиатурата на буквите, изписани върху устройствата;
– управление и разглеждане на презентация със стихотворение от медиаплеър (пускане, пауза и спиране);
– управление и регулиране на звука в игра „Компютърна история“ .
• По другите учебни предмети са ориентирани към: 
– свързване на букви в подадена последователност, за да се получи думата ВАКАНЦИЯ;
– решаване на задачи с изваждане от 20;
– оцветяване с цветове според дадена легенда;
– четене на стихотворението „Довиждане, приятели“ от презентацията;
– слушане на музика за деца .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне със събеседване между учениците и учителя за изучените умения в часовете по 

„Информационни технологии”, за това, дали децата са се справяли лесно със софтуерния продукт . Постепенно, 
обобщавайки изученото по „Информационни технологии”, учителят може да премине към частично обобща-
ване на изученото и по учебния предмет Роден край, като акцентира върху официалните и битови празници, 
които децата са празнували заедно през изминалата учебна година . Връзката между две теми може да бъде 
направена, като ги попита кой е най-близкият празник, който предстои и който децата ще празнуват за първи 
път като ученици (предполага се, че това е празникът на буквите „24 май”) .

Така подготвени за темата и сюжета към първата част от урока, постепенно могат да преминат към опи-
сание на картината от лявата страница на учебното помагало, като учителят може да ги подкани да прочетат 
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имената на петте континента, изписани върху лъчите на слънцето . Децата в първи клас не са учили все още за 
континентите и тук не е мястото учителят да им преподава за тях, но може да им посочи по една известна дър-
жава, намираща се във всеки един от тях . Въпреки че децата не са учили по учебната програма по Роден край 
и за нашия континент – Европа, предполага се, че те трябва да са чували името му и учителят постепенно да ги 
насочи към верния отговор на задачата под картината . За да насочи вниманието на децата към втората част от 
задачата, той може да ги попита знаят ли кога е денят, посветен на всички деца по света . Датата 1 юни трябва да 
бъде написана от учениците на транспаранта на картината .

Докато изчаква учениците да приключат работата си, учителят може да разпредели ролите им за рабо-
та с учебния софтуер в зависимост от броя на компютърните системи в учебния кабинет . Часът продължава 
за всички ученици със стартиране първата компютърна игра по 28 . тема, ако всяко дете има самостоятелно 
работно място . Ако децата работят по двама на компютър, учителят може да определи кои деца ще стартират 
играта „Календар” и кои ще изпълнят задачата за самостоятелна работа от лявата страница на книжното тяло – 
да се подреди думата „приятели” от разбърканите букви над Ягодка и Зайо .

След като организацията за първата половина на учебния час е приключена, учителят може да припомни 
на децата, как да намерят в учебния софтуер играта „Календар” и да обясни правилата ù . Може да им поясни, че 
трябва да прочетат всеки от въпросите и да маркират (изберат чрез щракване с основния бутон на мишката) съ-
ответната дата от календара . След маркирането ù трябва да подредят (преместят чрез влачене и пускане) датата 
до името на песента, към която се отнася . След подреждане на всички дати към съответните имена на песните 
децата могат да проверят вярно ли са отговорили, като стартират съответната песен и видят картинката към 
нея . Всяка картина към песните е асоциирана с някакъв елемент или сюжет към тематиката на празника и дава 
отговор на въпроса, дали правилно децата са подредили датите към съответното име/съдържание на песните .

Докато децата изпълняват елементите на играта „Календар”, учителят може да ги подпомага и напътства 
с цел правилно и пълно изпълнение на поставените задачи към нея . Особено внимание трябва да се обърне 
върху усвояването и прилагането на придобитите компютърни умения от учениците . Проверявайки работата 
на децата с учебния софтуер, учителят едновременно с това може да прави проверка и на работата върху зада-
чата за самостоятелна работа на другата половина от децата, ако класът е разделен на две групи в организация-
та на учебния час . Работещите в книжното тяло деца трябва да са написали в празното поле думата ПРИЯТЕЛИ .

След като всички деца са приключили с поставените им задачи по първата част на тема 28 ., учителят може 
да насочи вниманието им към сюжета и задачите по темата на дясната страница на книжното тяло . В кратък 
разговор децата си припомнят кои са частите на компютърната система и нейната периферия, които деца са 
използвали или изучавали през изминалата учебна година в часовете по „Информационни технологии” . Те 
трябва, според поставената в учебното помагало задача, да намерят устройствата в следния последователен 
ред: компютър, тонколонки, мишка, микрофон, клавиатура, камера, принтер, монитор . По време на открива-
нето им върху сюжетната картина те изписват в полето под картината в същия ред буквите, които виждат върху 
различните устройства . Думата, която трябва да получат, е ВАКАНЦИЯ .

Учителят може да провери правилното изписване в книжното тяло на отговора на поставената задача и 
заедно с това да разпредели децата за останалата част от учебния час в зависимост от броя на работните места в 
компютърния кабинет по вече познатата схема . При достатъчно работещи компютърни конфигурации (по една 
за всяко дете) учителят може да постави на класа задачата за самостоятелна работа под сюжетната картина за 
изпълнение след втората компютърна игра по тема 28 или за домашна работа . При варианта, в който няма дос-
татъчно самостоятелни работни места за всички деца, учителят може да разпредели тези, които са работили по 
първата компютърна игра към тема 28, да решат задачата с решаване на задачите от легендата и оцветяване на 
слънцето от учебното помагало . Децата, които не са работили с учебния софтуер в първата половина на часа, 
сега ще работят по играта „Компютърна история”, а слънцето от книжното тяло остава за самостоятелна работа 
след изпълнението на компютърните задачи или за домашна работа, ако децата работят по-бавно със софтуера .

С това организацията на втората половина от учебния час е приключила и учителят може да припомни 
как да стартират играта „Компютърна история” и да им обясни нейните правила и последователност . Играта 
включва две подигри, които не са свързани, но за да бъде организацията на часа по-стройна, учителят може 
да насочи децата да изпълнят първо подиграта „Компютърни части”, а след това подиграта „Довиждане, прия-
тели” . В първата подигра учениците трябва да въведат буквите, изписани на частите и устройствата към една 
компютърна система, в определените за тази цел текстови полета в долната част на екрана . В тази игра децата 
отново упражняват изученото и усвоено вече умение „въвеждане на букви от клавиатурата” . Тази игра те тряб-
ва да изпълнят без особени затруднения, тъй като частите и устройствата, включени в нея, вече са обяснени, 
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преговорени и обсъдени с целия клас по време на дискусията върху втората сюжетна картина в книжното тяло . 
След правилното въвеждане на всички букви, което се разбира от мимиките на Зайо и Ягодка, е добре учителят 
да напътства децата да преминат към другата подигра – „Довиждане, приятели” . Той може да им припомни как 
да стартират филмчето (презентацията) към играта . Ако няма озвучаване към компютърните конфигурации в 
кабинета, учителят може да разпредели децата да прочетат по един от куплетите на стихотворението, съпро-
вождащо съответните изображения . На учениците се припомня как да управляват медиаплеъра – да спират, 
стартират отново, връщат стъпка назад отделните екрани от филмчето . При наличие на тонколонки или слу-
шалки към учебните компютри учениците могат да управляват и регулират звука към филмчето .

По време на играта „Компютърна история” е желателно учителят да подпомага и коригира, ако е необхо-
димо, действията и уменията на децата с цел правилно изпълнение на заложените в нея задачи и упражнявани 
способности . Едновременно с това се прави проверка и за правилното изпълнение на втората задача за самос-
тоятелна работа в книжното тяло .

В края на часа е препоръчително учителят да обобщи преговорените знания, упражнените умения и из-
ползваните понятия в темата, както и направените в нея междупредметни връзки . На учениците, които не са 
успели да изпълнят всички задачи от книжното тяло по време на учебния час, може да се възложи да довършат 
задачите за домашна работа . Учителят препоръчва на децата, които разполагат с компютри, да изиграят отново 
игрите от софтуерния продукт вкъщи .
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ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Разработването на методите за оценка на постиженията на учениците от първи клас е съобразено с ДОИ 
по ИТ в начален етап, като е предвидено да се оценяват знания, умения и отношения .

Тъй като съдържанието на настоящото учебно помагало е изградено на базата на интегративни връзки 
с учебното съдържание по български език и литература, математика, роден край, задачите за изпълнение по 
информационни технологии под форма на игра изискват компетентности както по ИТ, така и по съответния об-
щообразователен предмет . Ето защо се предлага не една крайна оценка на изпълнението на конкретна задача, 
а оценяване на умения, знания и отношения чрез наблюдение на работата на учениците в групата . Още повече, 
че в общия случай децата ще работят по две или три на компютър . Оценката на крайния продукт от изпълнени-
ето на конкретна задача може да влезе като компонент в общата оценка .

Поради слабите четивни способности на децата в първи клас не е приложим методът на тестовото оценя-
ване като метод за оценка на входно и текущо равнище . Този метод може да се приложи за оценка на изходното 
равнище .

Оценяването в първи клас е качествено и не се отразява с конкретна оценка .
Знанията, уменията и отношението на учениците могат да се обособят с цел оценяване в следните групи: 
1. Знания и умение за ползване на предоставения хардуер:
• правилна употреба на българската терминология по отношение наименованията на отделните части на 

компютърната система;
• демонстриране на спазване на правилата за хигиена и безопасност на труда в компютърния кабинет; 

етично поведение при използване на една и съща компютърна система от няколко потребители;
• действия с мишка: правилна постановка на ръката при захват на мишката, свободното движение; едно-

кратно щракване с произволен бутон; влачене и двойно бързо щракване;
• боравене с клавиатурата: използване на клавишите със специални функции по предназначение (Enter, 

Esc, Space, CapsLock, Shift, Tab, Num Lock, Delete, Backspace); въвеждане на текстова информация; използване на 
цифровия блок по предназначение; работа с клавишите за навигация .

2. Знания и умения при използването на софтуера към учебното помагало: 
• познаване предназначението, наименованието и характеристиките на инструментите за създаване на 

графично изображение при работа със специализирана програма за обработка на графична информация и 
умения за тяхното пълноценно използване;

• познаване и спазване на основните правила при въвеждане на текстова информация;
• познаване на възможностите и инструментите за възпроизвеждане на звук и мелодия;
• познаване на възможностите и инструментите за възпроизвеждане на видео .
3. Творческо отношение при решаването на поставена задача:
• умения за творческо използване на инструментариума на софтуера към учебното помагало;
• желание за експериментиране и търсене на нестандартни решения в рамките на поставената задача .
За по-голяма яснота в процеса на оценяване и по-ясна картина на постиженията на учениците се предлага 

оценяването да става чрез т .нар . „Карта за оценяване на учениците от 1 . клас” . Тази карта може да се разработи 
за всеки учебен час, а може да се използва и в часовете, които се явяват обобщаващи на някакъв етап – напри-
мер след приключване на първите 8 теми, които са посветени главно на компютърната система, преди колед-
ната ваканция, преди края на първия учебен срок, преди пролетната ваканция и за края на годината . Картата 
е еднаква за всички ученици в рамките на едно занятие . По план е заложено информационните технологии да 
се изучават един час седмично . Ето защо се предлага за всеки ученик да се направят минимум по две карти за 
наблюдение за учебен срок . Ако картите са повече, картината на развитието на ученика ще е по-пълна .

В картата се отразяват конкретните знания, умения и отношения, които учениците трябва да са развили до 
момента на отразяването им в картата, както и степените на владеене на отделните компетенции .
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Оценяването в картата става по следния начин: 
При преобладаващи отметки в 1 . и 2 . графа на отделните групи оценката на ученика е НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА, 

при такива във 2 . и 3 . графа – ДОБРА, а при такива в 3 . и 4 . – МНОГО ДОБРА (ако повечето са от 3 . ) или ОТЛИЧНА 
(ако повечето са от 4) .

По-долу са разработени модели на карти за оценка върху четири урока . Приложени са и два теста за про-
верка на знанията – текущ и финален . В приложеното годишно тематичното разпределение е посочена учебна-
та седмица, за която са предвидени .

Модел на карта за оценяване на ученици от 1. клас 
(8 . седмица)

Име на ученика: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Клас: . . . . . .
Извършено оценяване:

Дата Група компетенции Тема

октомври
(8 . седмица)

І, ІІ, ІІІ, ІV и V Компютърната клавиатура опознавам, игри с цифри научавам

Компетенции 1 2 3 4

Група І – знания и умения 
за работа с КС

Не умее да работи 
с дадено устрой-
ство

Умее да работи с 
помощта на учи-
теля

Притежава умения 
за работа с устрой-
ството, но работи с 
по-бавно темпо

Владее уверено 
работата с устрой-
ството

– правилна употреба на 
българската терминоло-
гия по отношение наиме-
нованията на отделните 
части на КС

Умения за работа с ком-
пютърната мишка

– правилен захват на 
мишката

– маркиране с основен 
бутон

– влачене с постоянно на-
тиснат основен бутон

– двойно бързо щракване 
с основен бутон

– осъществява коорди-
нация между ръката и 
очите при движение на 
мишката
Работа с клавиатура

– използване на клави-
шите с цифри 
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Компетенции 1 2 3 4

– използване на клавиши 
с букви Е, А, О, И, У, Ъ, М, Н

– използване на клавиши 
стрелки

– използване на клавиш 
Enter

Група ІІ – обработване на 
информация

Не умее да из-
вършва дейността

Извършва дей-
ността с допускане 
на грешки

Извършва дей-
ността с помощ от 
учителя

Извършва уверено 
и самостоятелно 
дейността

– въвеждане на текст и 
цифри

– настройване на клави-
атурата и използване на 
БДС
Група ІІІ – работа със соф-
туерно средство

Не познава инстру-
мента

Познава инстру-
мента, но често 
греши при негово-
то използване

Познава инстру-
мента, но не 
използва пълно-
ценно неговите 
характеристики

Познава и използ-
ва инструмента и 
неговите характе-
ристики

Програми от диска към УП

Стартиране на игри „Кри-
еница”, „Математически 
пъзел”, „Баскетбол” „Фут-
бол”

– преминаване от ниво в 
ниво

– въвеждане на срички в 
игра „Футбол”

– въвеждане на цифри на 
точно определено място 
в игра „Математически 
пъзел”

Група ІV – творческо ре-
шаване на задачата

Нуждае се от мо-
дел, който да въз-
произведе

Работи самостоя-
телно, но се при-
държа в границите 
на показаното от 
учителя

Работи самостоя-
телно, но не търси 
варианти при 
изпълнение на за-
дачата

Има желание и 
умее да интерпре-
тира творчески по-
ставената задача

Изпълнение

Група V – завършеност 
на задачата в рамките на 
часа

Започната, но не- 
изпълнена задача

Частично изпълне-
на задача

Формално изпъл-
нена задача, без 
прецизиране 

Цялостно изпълне-
ние на задачата 

Степен
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Модел на карта за оценяване на ученици от 1. клас
(18 . седмица)

Име на ученика:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Клас:  . . . . . .
Извършено оценяване:

Дата Група компетенции Тема

февруари І, ІІ, ІІІ, ІV и V Щракам и хвърчило избирам, балона с буква маркирам

Компетенции 1 2 3 4
Група І – знания и умения 
за работа с КС

Не умее да работи 
с дадено устрой-
ство

Умее да работи с 
помощта на учи-
теля

Притежава умения 
за работа с устрой-
ството, но работи с 
по-бавно темпо

Владее уверено 
работата с устрой-
ството

Умения за работа с ком-
пютърната мишка

– еднократно щракване с 
ляв бутон при избиране 
на обекти 
– двойно бързо щракване 
с основен бутон

– позициониране кур-
сора при маркиране на 
обекти

Работа с клавиатура 

– откриване на клавиши 
с букви от българската 
азбука при БДС подредба 
на клавиатурата

– откриване на клавиши с 
цифри от цифровия блок 
на клавиатурата

Разпознаване частите 
на компютърната сис-
тема

– използване на мишката 
като устройство за кому-
никация с компютъра

– избиране с еднократно 
щракване на левия бутон 
на мишката обект от ек-
рана

– познаване и спазване 
на основните правила 
при работа с компютър
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Компетенции 1 2 3 4
Група ІІ – обработване на 
информация

Не умее да из-
вършва дейността

Извършва дей-
ността с допускане 
на грешки

Извършва дей-
ността с помощ от 
учителя

Извършва уверено 
и самостоятелно 
дейността

– реализиране на дей-
ността „търсене на 
информация в позната 
софтуерна среда“

– разпознаване на ин-
формация от различни 
информационни източ-
ници

Група ІІІ – работа със со-
фтуерно средство

Не познава инстру-
мента

Познава инстру-
мента, но често 
греши при негово-
то използване

Познава инстру-
мента, но не 
използва пълно-
ценно неговите 
характеристики

Познава и използ-
ва инструмента и 
неговите характе-
ристики

Програми от диска към УП

Стартиране на игра 
„Хвърчила” 

– ориентиране в дейност-
ите с позната софтуерна 
среда
– управление на работни-
те екрани
– приключване на работа 
с позната програма
Стартиране на игра „Ба-
лони”
– ориентиране в дейност-
ите с позната софтурна 
среда
– управление на работни-
те екрани
– приключване на работа 
с позната програма
Група ІV – творческо ре-
шаване на задачата

Нуждае се от мо-
дел, който да въз-
произведе

Работи самостоя-
телно, но се при-
държа в границите 
на показаното от 
учителя

Работи самостоя-
телно, но не търси 
варианти при 
изпълнение на за-
дачата

Има желание и 
умее да интерпре-
тира творчески по-
ставената задача

Изпълнение
Група V – завършеност 
на задачата в рамките на 
часа

Започната, но не- 
изпълнена задача

Частично изпълне-
на задача

Формално изпъл-
нена задача, без 
прецизиране 

Цялостно изпълне-
ние на задачата 

Степен
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Модел на карта за оценяване на ученици от 1. клас
(24 . седмица)

Име на ученика: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Клас: . . . . . .
Извършено оценяване:

Дата Група компетенции Тема

март І, ІІ, ІІІ, ІV и V Снимки, филми и писма – има много изненади в новата игра

Компетенции 1 2 3 4
Група І – знания и умения за 
работа с КС

Не умее да работи 
с дадено устройс-
тво

Умее да работи с 
помощта на учи-
теля

Притежава уме-
ния за работа с 
устройството, но 
работи с по-бавно 
темпо

Владее уверено 
работата с устрой-
ството

Умения за работа с ком-
пютърната мишка
– еднократно щракване с 
ляв бутон при избиране на 
обекти 
– влачене с постоянно 
натиснат основен бутон и 
пускане на обекта при пре-
местване 

– влачене с постоянно на-
тиснат основен бутон при 
използване на мишката като 
инструмент за изчертаване 
на линии
– двойно бързо щракване с 
основен бутон
– позициониране курсора 
на мишката при въвеждане 
на текст
Работа с клавиатура 
– използване на клавиши с 
букви
– използване на клавиша 
Shift при писане на първа 
главна буква .
– използване на клавиша 
интервал Space
– преминаване и използва-
не на БДС за писане на ки-
рилица от клавиатурата
– разпознава принтера като 
периферно устройство, не-
обходимо за отпечатване на 
документи
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Компетенции 1 2 3 4
– използване на клавишите 
Enter и Esc от клавиатурата 
при потвърждаване и при 
отказ на отпечатване

Група ІІ – обработване на 
информация

Не умее да из-
вършва дейността

Извършва дей-
ността с допуска-
не на грешки

Извършва дей-
ността с помощ от 
учителя

Извършва увере-
но и самостоятел-
но дейността

– въвеждане на текст 

– разпознаване и работа 
(разглеждане, управление) 
на мултимедийна информа-
ция

– работа с графична инфор-
мация: 
използване на инструмент 
за изчертаване на линии 
(молив), инсрумент за трие-
не (гума) и инструмент (па-
литра) за избор на цвят

Група ІІІ – работа със софту-
ерно средство

Не познава ин-
струмента

Познава инстру-
мента, но често 
греши при негово-
то използване

Познава инстру-
мента, но не 
използва пълно-
ценно неговите 
характеристики

Познава и използ-
ва инструмента и 
неговите характе-
ристики

Програми от диска към УП

Стартиране на игра „В мага-
зина за техника” и нейните 
подигри – „Фотоапарат”; 
„Видеокамера”; „Принтер” и 
„Джойстик”

– управление на работните 
екрани чрез преминаване 
от ниво в ниво на подигрите 
и връщане в основния ек-
ран на играта . 

– работа с медиаплеър

– използване на бутона ОК, 
Cancel и x в диалоговия 
прозорец Print
Стартиране на игра „Кой 
какво направи” и нейните 
подигри – „Фотоапарат”; 
„Видеокамера”; „Принтер” и 
„Джойстик”

– управление на работните 
екрани чрез преминаване 
от ниво в ниво на подигрите 
и връщане в основния ек-
ран на играта 
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Компетенции 1 2 3 4
– работа с медиаплеър
– използване на бутона ОК, 
Cancel и x в диалоговия 
прозорец Print
Група ІV – творческо реша-
ване на задачата

Нуждае се от мо-
дел, който да въз-
произведе

Работи самостоя-
телно, но се при-
държа в граници-
те на показаното 
от учителя

Работи самостоя-
телно, но не търси 
варианти при 
изпълнение на за-
дачата

Има желание и 
умее да интерпре-
тира творчески 
поставената за-
дача

Изпълнение
Група V – завършеност на 
задачата в рамките на часа

Започната, но не-
изпълнена задача

Частично изпъл-
нена задача

Формално изпъл-
нена задача, без 
прецизиране 

Цялостно изпъл-
нение на задачата 

Степен
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Модел на карта за оценяване на ученици от 1. клас
(30 . седмица)

Име на ученика:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Клас:  . . . . . .
Извършено оценяване:

Дата Група компетенции Тема

май І, ІІ, ІІІ, ІV и V Разделям се с вас чак до втори клас

Компетенции 1 2 3 4
Група І – знания и умения за 
работа с КС

Не умее да работи 
с дадено устрой-
ство

Умее да работи с 
помощта на учи-
теля

Притежава уме-
ния за работа с 
устройството, но 
работи с по-бавно 
темпо

Владее уверено 
работата с устрой-
ството

Умения за работа с ком-
пютърната мишка

– еднократно щракване с 
ляв бутон при избиране на 
обекти 

– влачене с постоянно 
натиснат основен бутон и 
пускане на обекта при пре-
местване 

– двойно бързо щракане с 
основен бутон

– позициониране курсора 
на мишката при въвеждане 
на текст
Работа с клавиатура 

– използване на клавиши с 
букви

– използване на клавиша 
Tab

– използване на клавиша 
Backspace (!)

– преминаване и използва-
не на БДС за писане на ки-
рилица от клавиатурата

– разпознаване частите на 
компютърната система

– познаване на основните 
части на компютърна сис-
тема (компютър, монитор, 
клавиатура, мишка)
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Компетенции 1 2 3 4
– познаване на периферни-
те устройства (принтер, тон-
колонки, микрофон, камера)

– спазване на основните 
правила при работа със 
слушалки или тонколони за 
възпроизвеждане на звук

Група ІІ – обработване на 
информация

Не умее да из-
вършва дейността

Извършва дей-
ността с допуска-
не на грешки

Извършва дей-
ността с помощ от 
учителя

Извършва увере-
но и самостоятел-
но дейността

– въвеждане на текст 

– разпознаване на графика, 
текст, видео и звук като раз-
личен вид информация,
– реализиране на дейността 
търсене на информация в 
позната софтуерна среда

Група ІІІ – работа със софту-
ерно средство

Не познава ин-
струмента

Познава инстру-
мента, но често 
греши при негово-
то използване

Познава инстру-
мента, но не 
използва пълно-
ценно неговите 
характеристики

Познава и използ-
ва инструмента и 
неговите характе-
ристики

Програми от диска към УП

Стартиране на игра „Кален-
дар” 

– ориентиране в дейностите 
с позната софтуерна среда

– управление на работните 
екрани

– работа с аудиоплеър

– приключване на работа с 
позната програма

Стартиране на игра „Компю-
търна история”

– ориентиране в дейностите 
с позната софтуерна среда

– управление на работните 
екрани

– работа с медиаплеър



135

Компетенции 1 2 3 4
– работа с аудиоплеър

– приключване на работа с 
позната програма

Група ІV – творческо реша-
ване на задачата

Нуждае се от мо-
дел, който да въз-
произведе

Работи самостоя-
телно, но се при-
държа в граници-
те на показаното 
от учителя

Работи самостоя-
телно, но не търси 
варианти при 
изпълнение на за-
дачата

Има желание и 
умее да интерпре-
тира творчески 
поставената за-
дача

Изпълнение
Група V – завършеност на 
задачата в рамките на часа

Започната, но не-
изпълнена задача

Частично изпъл-
нена задача

Формално изпъл-
нена задача, без 
прецизиране 

Цялостно изпъл-
нение на задачата 

Степен
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Тест 1

Име……………………………………………………………… .

1. Какво е това? Огради верния отговор.
а) клавиатура
б) мишка
в) слушалки                                                                             

2. Отбележи с   правилно или с   неправилно.

                                                                       

                                                                                                                                                  

3. Огради маркираната икона на монитора.

4. Колко пъти трябва да щракнем с основния бутон на мишката, за да стартираме игра? Огради вер-
ния отговор.

а) 1
б) 2
в) много
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5. Свържи дадените устройства с наименованията им.

      тонколонки

     мишка

      клавиатура

      принтер

      слушалки

        монитор

6. С кой клавиш правим само ГОЛЕМИ БУКВИ? Огради го.

7. Кой клавиш трябва да държиш натиснат, за да започнеш да пишеш името си? Огради го.

8. Нарисувай клавишите
за управление на играта „Лабиринт”.  

9. С кое компютърно устройство слушаш музика? Огради верния отговор.

а)                                                           б)                                                            в) 
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Верен отговор на въпрос 2 носи 4 точки, верен отговор на въпрос 5 носи 6 точки, верен отговор на 
въпрос 8 носи 4 точки, всички останали въпроси носят по 1 точка.

Получен брой точки:
19 – 20 т. – отличен резултат;
15 – 18 т. – много добър резултат;
12 – 14 т. – задоволителен резултат;
10 – 11 т. – незадоволителен резултат.
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Финален тест

Име……………………………………………………………….

1. С кое компютърно устройство можеш да маркираш икони от екрана на компютъра? Огради вер
ния отговор.

а) клавиатура
б) мишка
в) слушалки

2. Колко пъти трябва да щракнеш с левия бутон на мишката, за да стартираш програмата с игрите? 
Огради верния отговор.

а) 1
б) 2
в) 3

3. Довърши изречението: „За да работим с компютъра, се нуждаем от устройства и …………………
……………………………………………………………………”

4. Ако иконата на програмата с игрите е маркирана, кой клавиш трябва да натиснеш, за да я стар
тираш? Огради го.

                             Enter

5. С кой бутон включваш компютъра? Огради отговора.
а) Ctrl
б) Reset
в) Power

6. Довърши изречението: „От клавиатурата въвеждаме: букви, цифри и ………………………. 
…………………………………………”

7. В долната схема на компютърна клавиатура огради клавишите, с които можеш да въвеждаш 
цифри.

8. Какво трябва да има компютърът, за да можеш да слушаш музика? Огради верния отговор.
а) мишка 
б) колонки
в) монитор
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9. Как се нарича това устройство? Огради верния отговор.
а) мишка
б) слушалки
в) компютър

                                                                                                                                          

10. В долната решетка намери и огради имената на компютърните части.

С Л У Ш А Л К И П Р

А М О Н И Т О Р К А

П И К О М П Ю Т Ъ Р

И Ш Г К А Б А Л А Т

С К О Л О Н К И Т А

Р А Б П Р И Н Т Е Р

К Л А В И А Т У Р А

Всеки верен резултат от 1. до 9. въпрос носи по 1 точка. Верните отговори на 10 въпрос носят 6 
точки (по 1 т. за устройство).

Получен брой точки:
14–15 точки – отличен резултат;
12–13 точки – много добър резултат;
11–10 точки – добър резултат;
9–8 точки – задоволителен резултат;
7 точки – незадоволителен резултат.
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    УТВЪРЖДАВАМ: 

 
      НАЧАЛНИК НА РИО-……………. 

 
 
 
 
 

  УЧЕБНА ПРОГРАМА  
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА  
В  І КЛАС 

 
 
 
 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

  Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 31 часа годишно. 
  
Обучението по „Информационни технологии”(ИТ) в началните класове има 

пропедевтичен характер и е  насочено към овладяване на основни знания, умения и 
отношения.  То се осъществява на основата на съвременни компютърни системи и 
подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, които създават   
условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската 
личност. 

Учебното съдържание за І-ІV клас по ИТ е представено чрез очакваните 
резултати по обобщените теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните 
образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни 
дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”. През първата 
година на обучение по ИТ се акцентира върху ядрата „Компютърна система” и 
„Информация и информационни дейности”.  

Учебната програма по ИТ за ЗИП в І  клас се използва за изграждане на 
първоначални представи и умения в съответствие с Държавните образователни 
изисквания за учебното съдържание по информационни технологии и в същото време 
е ориентир при интегриране на ИТ в обучението по останалите учебни предмети. 

В процеса на обучение по ИТ учениците придобиват начална представа за 
компютъра като техническо устройство; разграничават основните части на 
компютърната система; опознават основни възможности на програми за обработка на 
графика, звук и текст и се учат да ги използват  при изпълнение на  достъпни учебни 
задачи. Това е първият етап в цялостния процес на обучение и използване на ИТ в 
училище. Съдържанието на обобщените теми, предвидени за изучаване в І клас, 
представлява въведение в учебния предмет „Информационни технологии” чрез 
запознаване с възможностите на съвременните компютърни системи.  

Осигуряването на обучението по ИТ изисква използването на одобрени от 
МОН учебни помагала и програмни продукти. 
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II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
В І КЛАС 

В обучението по ИТ на практическа основа се реализират следните цели:  
1. Да се изграждат първоначални представи за основните информационни 

дейности и тяхното предназначение. 
2. Да се овладяват умения за работа с компютърна система. 
3. Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютъра. 
4. Да се използват основни възможности на компютъра за изпълнение на 

достъпни учебни задачи.  
5. Да се познават и спазват основни здравни и етични  правила при работа в 

компютърния кабинет. 
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со
бс
тв
ен

 
гр
аф
ич
ен

 п
ро
ек
т;

 
   - в
ъв
еж

да
 ц
иф

ри
 

чр
ез

 
кл
ав
иа
ту
ра
та

; 
  - 
по
пъ
лв
а 

ли
пс
ва
щ
и 
бу
кв
и 

в 
ду
ми

; 
 - к
он
ст
ру
ир
а 

ду
ми

 о
т 
бу
кв
и  
и 

ср
ич
ки

; 
 - п
иш

е 
ду
ми

 п
о 

оп
ре
де
ле
на

 т
ем
а;

 
 - в
ъз
пр
ои
зв
еж

да
 

ес
те
ст
ве
ни

 зв
уц
и 

и 
ш
ум
ов
е 
от

 
за
об
ик
ал
ящ

ат
а 
ги

 
ср
ед
а.

 
 - о
зв
уч
ав
а 

ка
рт
ин
и;

 
 

Ро
де
н 
кр
ай

 
П
ри
ла
га
не

 н
а 
зн
ан
ия
та

 
за

 п
ри
ро
да
та

 в
 р
од
ни
я 

кр
ай

, п
рз
ни
ци

  и
 

об
ич
аи

 и
 д
р.

 
Ра
зп
оз
ва
не

 н
а 

 зв
уц
и 
от

 
за
об
ик
ал
ящ

ат
а 
го

 с
ре
да
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С
та
нд
ар
т:

 
И
м
а 
на
ча
лн
и 
ум

ен
ия

 за
 

из
по
лз
ва
не

 н
а 
пр
ил
ож

ен
 

со
ф
ту
ер

. 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- у
ме
е 
да

 за
ре
ж
да

 и
 п
ри
кл
ю
чв
а 

ра
бо
та

 с
 п
оз
на
та

 п
ро
гр
ам
а;

 
- у
ме
е 
да

 и
зп
ол
зв
а 
ос
но
вн
ит
е 

въ
зм
ож

но
ст
и 
на

 п
ро
гр
ам
и 
за

 
ра
бо
та

 с
 г
ра
фи

ка
, т
ек
ст

, з
ву
к 
и 

ви
де
о,

 п
од
хо
дя
щ
и 
за

 в
ъз
ра
ст
та

. 

ин
ф
ор
м
ац
ия

.  
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
У
че
ни
къ
т:

 
- 

съ
зд
ав
а 
ко
мп

ю
тъ
ре
н 
до
ку
ме
нт

, 
съ
дъ
рж

ащ
 г
ра
фи

чн
о 
из
об
ра
ж
ен
ие

 и
 

кр
ат
ък

 т
ек
ст

; 
- 

ра
зг
ле
ж
да

 в
ид
ео
фа
йл
ов
е.

 

  
- и
зр
аб
от
ва

 
по
зд
ра
ви
те
лн
а 

ка
рт
ич
ка

; 

И
нф

ор
м
ац

ио
нн

а 
ку
лт
ур
а 

С
та
нд
ар
т:

 
О
пи

св
а 
оп
ит
а 
си

 о
т 
ра
бо
та
та

 
с 
ко
м
пю

тъ
р 
ка
то

 и
зп
ол
зв
а 

по
дх
од
ящ

а 
бъ
лг
ар
ск
а 

те
рм

ин
ол
ог
ия

. 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- и
зп
ол
зв
а 
по
дх
од
ящ

и 
те
рм
ин
и 

пр
и 
оп
ис
ва
не

 н
а 
де
йс
тв
ия

 с
и 

пр
и 
ра
бо
та

 с
 к
ом
пю

тъ
ра

.  
С
та
нд
ар
т:

 
С
па
зв
а 
пр
ав
ил
ат
а 
за

 
бе
зо
па
сн
а 
ра
бо
та

 с
 к
ом

пю
тъ
р 

и 
ко
м
пю

тъ
рн
а 
м
ре
ж
а.

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- д
ем
он
ст
ри
ра

 п
ов
ед
ен
ие

, 
съ
об
ра
зе
но

 с
 и
зи
ск
ва
ни
ят
а 
за

 
бе
зо
па
сн
а 
ра
бо
та

 в
 

ко
мп

ю
тъ
рн
ия

 к
аб
ин
ет

. 

О
бо
бщ

ен
а 

те
м
а:

 
И
нф

ор
м
ац
ио
нн

а 
ку
лт
ур
а.

  
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
У
че
ни
къ
т:

 
- 

ум
ее

 д
а 
об
яс
ня
ва

 д
ей
ст
ви
ят
а 
си

 п
ри

 
из
пъ
лн
ен
ие

 н
а 
ко
нк
ре
тн
и 
за
да
чи

 н
а 

ко
мп

ю
тъ
ра

; 
- 

сп
од
ел
я 
ид
еи

 и
 о
пи
т 
от

 р
аб
от
ат
а 
си

 с
 

ко
мп

ю
тъ
р;

 
  О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а:

 П
ра
ви
ла

 за
 б
ез
оп
ас
на

 
ра
бо
та

 в
 к
ом

пю
тъ
рн
ия

 к
аб
ин

ет
.  

О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

У
че
ни
къ
т:

 
- 

по
зн
ав
а 
ос
но
вн
и 
из
ис
кв
ан
ия

  з
а 

бе
зо
па
сн
а 
ра
бо
та

 в
 к
ом
пю

тъ
рн
ия

 
ка
би
не
т. 

 

 
- р
аз
ка
зв
а 
за

 
ра
бо
та
та

 с
и 
с 

ко
мп

ю
тъ
р.
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V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИКА 

Оценяването на знанията и уменията на учениците от І клас по ИТ се 
осъществява с качествена оценка и съобразно с постигнатите  очаквани резултати по 
обобщени теми на ниво учебна програма (включени в колона 3).  То следва да отчита 
входното ниво  и  индивидуалните постижения  на ученика. 

В първи клас приоритетно се оценяват уменията на учениците в процеса на 
изпълнение на конкретна задача. Препоръчително е  при оценяване постиженията на 
ученика учителят да  използва карта за наблюдение. Тя съдържа система от критерии и 
показатели относно знанията, уменията и отношенията, необходими за реализирането 
на определена задача. 

 
VI. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА УЧЕБНАТА 

ПРОГРАМА 

За успешното прилагане на учебната програма по ИТ е необходимо  да се 
определят практически задачи, подходящи за възрастта, значими за децата и тяхното 
ежедневие.  На тази основа се формират необходимите информационни знания и 
умения и се въвеждат подходящите термини и понятия на български език. Необходимо 
е понятията да се възприемат от съдържателната им страна, а съответните термини да 
се употребяват правилно в контекста. Новите понятия се формират и усвояват в хода на 
разнообразни практически дейности. На учениците не се дават конкретни определения 
и не се изисква тяхното възпроизвеждане. 

В обучението се използват подходи, които правят ученето интересно и 
привлекателно. 

Обучението се провежда в специализиран компютърен кабинет при спазване 
изисванията за безопасност, хигиена и ергономия. 

При техническа невъзможност, учениците да изпълнят част от заложените 
дейности в учебната програма, занятието се провежда под формата на демонстрация от 
страна на учителя. 
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