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Уважаеми учители,
скъпи колеги,

Вие може би вече сте използвали и познавате уникалния учебен комплект на издателство „Булвест 2000“, 
предназначен за задължителноизбираемата подготовка в 1 . клас по информационни технологии . В него по 
иновативен начин бе интегрирано учебното съдържание по предметите от задължителната подготовка в 1 . 
клас в обучителната компютърна подготовка на първокласниците . Този интегративен подход на обучение е 
спазен и продължен и в учебния комплект по информационни технологии за задължителноизбираема подго-
товка във 2 . клас . В него отново търсеното ниво на овладяване на знанията по предметите „Български език и 
литература“, „Математика“, „Околен свят“ и „Чужд език“, стремежът към развитие на творческите умения и по-
знанията на учениците, заложени в дисциплините „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Домашен бит и техника“ 
и „Физическо възпитание и спорт“, са интегрирани в обучението по информационни технологии .

Книгата за учителя, преподаващ и обучаващ второкласниците по информационни технологии, е част от 
надграденото учебно издание на издателство „Булвест 2000“ за 2 . клас . Тя е част от комплекта, включващ учеб-
но помагало за второкласниците и образователния софтуер „Моите приятели по ИТ за 2 . клас“ . Предназначени-
ето ù е да даде методически насоки към преподаващите в часовете по информационни технологии в началния 
етап на основното образование .

В книгата за учителя се разглеждат особеностите на обучението по информационни технологии във 
2 . клас; представят се отделните части на учебния комплект, техните 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 разпределение на темите от учебното съдър-
жание . Авторският колектив е развил напътстващи методически разработки на уроците . Работата на учителите 
е подпомогната с примерни тестове за проверка нивото на знанията на учениците . В края на ръководството за 
учителите е добавена Учебната програма по информационни технологии за задължителноизбираема подго-
товка във 2 . клас на МОМН .

Методическите разработки, включени в книгата за учителя, в никакъв случай нямат за цел да променят 
индивидуалния стил на преподаване на всеки учител . Чрез тях авторският колектив се стреми да подпомогне 
подготовката, планирането и провеждането на учебните часове от задължителноизбираемата подготовка по 
информационни технологии за 2 . клас, акцентира се върху учебните методи, ключовите понятия, организация-
та на часа и използваните муждупредметни връзки .

Учебният комплект по информационни технологии за 2 . клас на издателство „Булвест 2000“ е продълже-
ние на иновативния проект за 1 . клас, започнат със съответното издание от 2011-а година . Използваният в него 
интегративен подход съчетава всички елементи на познавателния процес и мултимедийното обучение: визу-
ален, слухов, практическа работа, дискусия, демонстрация и взаимообучение . Ето защо, като отчитаме особе-
ностите в обучението по компютърна подготовка в началния етап на българското образование, както и специ-
фиката на учебното съдържание по ЗИП „Информационни технологии“ във 2 . клас, смятаме, че той отговаря на 
съвременните търсения на учителите и родителите за модерно и прагматично образование и възпитание на 
българските деца .

Авторите
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ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ВъВ 2. КЛАС

Обучението по информационни технологии от 1 . до 4 . клас е насочено към овладяване на основни знания, 
формиране на умения и придобиване на отношения, отразени в стандартите на Учебната програма по инфор-
мационни технологии за задължителноизбираема подготовка за съответния клас . На практическа основа се 
изгражда начална представа за същността на основните информационни дейности и тяхното предназначение, 
развиват се умения за работа с компютърни системи и използване на приложни програми за обработка на гра-
фика, звук и текст, въвеждат се специфичните термини и понятия, като същевременно се формира позитивно 
отношение към информационните технологии и се стимулира желанието за работа с компютър .

Във втори клас информационните технологии се изучават като задължителноизбираем предмет, а това 
предполага, че не всички ученици имат възможност за обучение по този учебен предмет . През втората година 
на обучение по информационни технологии към вече познатите ядра на ДОИ „Компютърна система“ и „Инфор-
мация и информационни дейности“ се добавя и ядрото „Информационна култура“ .

Съобразявайки се с изискванията, представени в очакваните резултати по обобщените теми за всяко от 
ядрата, определени чрез държавните образователни изисквания, учителят, преподаващ ИТ на учениците от 
втори клас, разработва тематично разпределение с хорариум часове по учебен план 32 часа годишно (1 час 
седмично) . Необходимо е също да се съобрази и с нивото на подготовка на своите ученици, която често е много 
различна дори за тези от един и същи клас, изучавали ИТ още от първи клас . Разликата в нивото на подготовка 
може да се дължи на по-големия интерес на някои ученици към технологиите, достъп до домашен компютър 
и използван софтуер, професията на родителите и др . Затова тематичното разпределение и броят предвидени 
учебни часове по темите може да се променят през учебната година с цел знанията, получени от учениците, да 
се превърнат в трайни умения за използване на компютрите и софтуера при решаване на практически задачи .

В уроците по информационни технологии второкласниците се запознават с възможностите на различни 
програми, а това им осигурява солидна база за решаване на учебни и практически задачи с помощта на компю-
търа . Голяма част от учебните часове са предвидени за работа с графични програми – създаване на графични 
изображения по зададена тема, познаване и приложение на уменията за използване различни възможности 
на инструментите за оцветяване и рисуване; съхраняване, зареждане, обработване и отпечатване на графични 
изображения . Второкласниците усвояват знания и умения, свързани с въвеждане, редактиране и форматира-
не на текст . Предвидено е въвеждане на текстова информация чрез клавиатурата на ниво изречение и кратък 
текст; коригиране на собствен текст чрез изтриване и вмъкване на отделни символи; задаване цвят и размер на 
текста; превключване в режим за работа на кирилица или на латиница; запазване, зареждане и разпечатване 
на текстов документ; работа със звукови файлове – възпроизвеждане и управление възпроизвеждането на 
звук, съхранен на външен носител на информация, запознаване с анимиран образ и кадри на образа . Някои 
от учебните часове са предназначени за създаване на комбиниран компютърен документ, при реализирането 
на който второкласниците имат възможност да приложат наученото, да проявят творчество, както и да опишат 
работата си по определен тематичен проект, използвайки подходяща терминология .

Периодът на начална училищна възраст е сензитивен период на развитие на личността . Основна дейност 
в живота на 7–10-годишните деца е учебната дейност . У тях съществува готовност за преднамерено запознава-
не с обекти на познанието и овладяване на умствени действия и операции . Учениците започват да осъзнават 
значимостта на знанието, но игровата дейност продължава да оказва значително влияние върху развитието 
им . Участието им в творчески игри дава възможност за реална изява на собствени качества и способности и 
постигане на определени резултати в учебната дейност .

В обучението по информационни технологии е удачно новите знания да се усвоят или систематизират 
чрез познавателни учебни игри, които по преценка на учителя могат да се използват в различни моменти в 
хода на урока и за осъществяване на междупредметни връзки . В Учебната програма по ИТ за ЗИП във втори 
клас е заложено интегриране на технологиите и в обучението по останалите учебни предмети . Придобитите 
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знания и умения по информационни технологии могат да се използват за решаване на учебни и практически 
задачи и по останалите общообразователни предмети . Компютърът от средство за забавление и комуникация 
се превръща в средство за получаване на информация, инструмент, чрез който учениците могат да създадат и 
представят качествен продукт, подпомагащ обучението им по един или няколко учебни предмета .

Тясната връзка на информационните технологии с останалите изучавани предмети подпомага усвояване-
то на предвиденото учебно съдържание, като го разширява и надгражда и същевременно повишава мотивира-
ността за учебна дейност на малките ученици и развива у тях навици за учене през целия живот .
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ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 1. КЛАСПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Когато обучението по информационни технологии в началния етап на основното образование се осъщест-
вява на основата на съвременни компютърни системи и подходящо за възрастта на учениците програмно оси-
гуряване, се създават условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност . 
Това е една от идеите и целите на учебния комплект по информационни технологии за 2 . клас . Лекотата, с която 
е поднесена новата информация, и игровият елемент при овладяване на уменията подпомагат работата по 
информационни технологии на второкласниците и техните преподаватели в часовете по задължителноизби-
раема подготовка .

Комплектът се състои от:
 • учебна книга за индивидуална работа на учениците;
 • софтуерен продукт „Моите приятели по ИТ за 2 . клас“;
 • книга за учителя с методически указания за разработване на темите от учителите .

Учебната книга за индивидуална работа на учениците е помагало за второкласниците в часовете по инфор-
мационни технологии, изучавани като задължителноизбираема подготовка един час седмично – 32 часа годишно . 
Тя съдържа 27 урока за нови знания и три теста, съответно за входно ниво, текущ и за изходно ниво . Всеки урок е 
на един разтвор и включва: нови знания, въпроси и задачи за упражнение, илюстративен материал към урока и сю-
жетна картина, която има отношение към съответната игра в диска и/или към разглеждания нов материал в урока .

Чрез представените в синтезиран вариант нови знания се въвеждат ключовите понятия и новите умения, 
предвидени за съответния час . Представя се приложната програма с нейните инструменти и възможности, 
разглеждани в съответната тема .

Образователните задачи, представени в рубриките „Помисли и изпълни!“ и „Упражни и отговори“, могат да 
намерят следното приложение:

 – за упражнение и затвърдяване на новите умения и знания по информационни технологии;
 – за запознаване с възможностите на изучавана приложна програма;
 – за преговор на изучения учебен материал по „Български език и литература“, „Математика“ и „Околен 

свят“ и по други предмети от задължителната подготовка на второкласниците;
 – за развиване на логическото мислене;
 – за запознаване с компютърната система;
 – за работа на единия ученик, ако са двама пред компютъра .

Сюжетната картина към всеки урок и задачите към нея могат да се използват за въвеждане към темата 
чрез прилагане на различни прийоми (разказ, беседа, описание) .

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 „Околен свят“ . 
В голяма част от образователните игри е намерена връзка и с предметите „Музика“, „Изобразително изкуство“, 
„Домашен бит и техника“ и „Физическо възпитание и спорт“ .

Софтуерният продукт „Моите приятели по ИТ за 2. клас“ е учебен диск . В него чрез игрови ситуации са 
разработени знанията и уменията, които учениците трябва да придобият според Учебната програма и Държав-
ните образователни изисквания по информационни технологии . Към всяка тема от книжното тяло (без уроците 
с трите теста за проверка на знанията) е предвидена една образователна игра с няколко нива или отделни 
части, асоциирани към различни умения и знания на учениците .

В образователния учебен диск познавателната, обучителната, необходимата и важната информация е съ-
проводена с интересните, забавните и развлекателните игри на петимата приятели – Панделка, Флаш, Зайо, 
Ягодка и Мишка .

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

Книгата за учителя подпомага преподавателите по информационни технологии във 2 . клас в тяхната под-
готовка, планиране и провеждане на занятията, без това да ги ограничава в творческата им дейност . В нея под-
робно са описани игрите и се дават препоръки за разработване на урока, акцентира се върху учебните методи, 
ключовите понятия, организацията на часа и използваните муждупредметни връзки . В книгата за учителя са 
описани и особеностите на обучение на първокласниците по информационни технологии, приложена е Учеб-
ната програма за ЗИП по ИТ във втори клас . Включено е и примерно разпределение на темите през учебната 
година, както и методи за диагностициране на знанията и уменията на учениците .

Героите в учебната книга и в образователните игри на софтуерния продукт помагат на второкласниците с 
лекота и в игрова форма да научават, упражняват и затвърждават нужните знания . Съпътстващи герои в тема-
тиката на отделните уроци са Панделка (момиченцето), Ягодка, Зайо, Флаш (компютърната флашка) и Мишка 
(компютърната мишка) . Те са познатите герои на учениците от учебния комплект по информационни техноло-
гии на издателство „Булвест 2000“, предвиден за задължителноизбираема подготовка в 1 . клас (издаден 2011 
година) .

С учебния комплект за задължителноизбираема подготовка по информационни технологии във 2 . клас се 
цели усвояване на основните компютърни умения, запознаване с видовете информация и начините за нейното 
въвеждане и обработване, запознаване с носителите на компютърна информация и начина на работа с тях . 
Учебният комплект подпомага преподавателя в неговата обучителна дейност по информационни технологии, 
но същевременно благодарение на взаимообвързаността на темите и образователните игри с изучавания през 
седмицата от децата учебен материал по другите учебни предмети той може да бъде помощно средство при 
усвояване на материала от учениците и за преподавателите по всички учебни предмети във втори клас . Обучи-
телният, игровият и свежият облик на учебния комплект е предпоставка и за неговото успешно използване и в 
извънкласната дейност на учениците .
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ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 1. КЛАС

УКАзАНИЯ зА РАБОТА С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ
„МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ ПО ИТ зА 2. КЛАС“

Инсталиране
След поставяне на диска автоматично се стартира инсталационната програма . Ако автоматичното старти-

ране е забранено в Windows, трябва да бъде стартиран файлът MoitePriatelipoIT2 .exe .
След като се стартира инсталационната програма, следвайте инструкциите на екрана .

Стартиране и общи указания за работа с компактдиска
След стартиране програмата се отваря в режим „на цял екран“, като изцяло скрива работната област на 

Windows . Възможно е да се работи и в режим „в прозорец“ . За целта след стартиране на програмата трябва 
да бъде натиснат клавиш „Esc“ . При работа „в прозорец“ е възможно да бъде променян размерът на прозоре-
ца, включително и максимализирането му до размерите на екрана . Не е предвидена възможност за обратно 
връщане към режим „на цял екран“ . Ако това е необходимо, трябва да се приключи работата с програмата (с 
червения бутон „Х“ горе вдясно), след което отново да се стартира .

Изискванията към конфигурацията са: процесор Pentium 4 с честота 3 MHz и памет 512 MB . Част от игрите 
предполагат и възможност за възпроизвеждане на звук . Възможна е работа с помагалото и на по-бавни ком-
пютри, но тогава анимацията и преходите между задачите ще се изпълняват по-бавно и с мигане на екрана . В 
такъв случай се препоръчва работа в режим „в прозорец“ (виж по-горе) .

Електронното помагало съдържа 27 образователни игри, номерирани като съответните теми от книжното 
тяло . По три от темите, които са предвидени за проверка и оценка на знанията на учениците, няма игри . Про-
верката на знанията на учениците по тези теми се извършва чрез тестове, поместени в книжното тяло .

Стартирането на игра става с щракване върху бутона за съответната тема . Връщане към главното меню за 
избор на игра може да стане по всяко време с щракване върху сивия бутон с „Х“ в горния десен ъгъл на екрана . 
След връщане в менюто този бутон става червен . С щракване върху червения бутон „Х“ се приключва работата 
с помагалото .

При някои конфигурации, обикновено при работа под Windows XP, са възможни проблеми с клавишната 
комбинация ALT+TAB . (Тази комбинация се използва за превключване между активните прозорци при работа с 
Windows  .) Възможно е след използване на ALT+TAB за преминаване към друг прозорец и последващо връщане 
към помагалото някои от функциите му да не работят . Проблемът се решава с преминаване от режим „на цял 
екран“ към режим „в прозорец“ . При работа с Windows  7 проблеми с ALT+TAB не са забелязани .

В някои от игрите има преход към външни програми (WordPad, Paint, Microsoft Word, Windows Media Player) . 
Възможно е, ако тези програми липсват или са инсталирани не в папките по подразбиране, преходите да не 
работят . При подобна ситуация, за да се изпълнят дидактическите задачи, въпросните програми трябва да се 
стартират по стандартния начин и в тях да се заредят съответните файлове, които се намират в папката files на 
диска .

Не се препоръчват действия (въвеждане на отговори от клавиатурата или с мишката) по време на анима-
ционните ефекти след верен или грешен отговор . В част от игрите такава възможност е блокирана, в други не 
е . Във всички случаи обаче се препоръчва да се изчака приключването на анимацията .

На повечето места, където се изисква въвеждане на текст, това трябва да стане на кирилица . Изключение 
е игра 20 . „Да изпратим писмо“, където трябва да се въвежда текст на кирилица и на латиница . Тъй като пома-
галото работи в режим „на цял екран“, иконите на Windows за превключване на клавиатурата не се виждат . Ако 
Windows е настроен с език по подразбиране “English“, при стартиране на всяко приложение, включително и 
на помагалото, клавиатурата автоматично се превключва на работа с латиница . Препоръчва се езикът по под-
разбиране на WIndows да се промени на български . В случай че това е невъзможно, както и за работа с игра 
20 ., най-доброто решение е да се покаже на учениците клавишната комбинация за превключване на клавиату-
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рата от латиница на кирилица и обратно . Ако се наложи да се превключва клавиатурата с мишката, достъп до 
съответната икона може да се осигури с клавишната комбинация ALT+TAB или с натискане на клавиш „Esc“ . В 
последния случай обаче няма да е възможно връщането към режим „на цял екран“ .

УКАЗАНИЯ ЗА ИГРИТЕ

1. Познай ме!
В първите две части отговорът се дава с влачене на съответните обекти (изображения или текстове) с миш-

ката, а в третото – с единично щракване с левия бутон на мишката върху изображение на екрана .

3. Музикални инструменти
Кръглите бутони със зелени триъгълници са за прослушване на звукови файлове със записи на показани-

те музикални инструменти . Дидактическите задачи се стартират с щракване върху изображенията на инстру-
ментите . Отговорите се дават с щракване върху обекти на екрана или с влаченето им с мишката, подобно на 
игра 1 . Изключение прави втората поредна задача, която се появява след избор на гайдата от началния екран . 
При тази задача трябва да се свържат с линия обекти на екрана . Линията се чертае при движение на мишката с 
натиснат бутон (влачене), като е задължително линията да започва и завършва върху обект (изображение или 
текст) на екрана .

4. Да играем боулинг
Играта се състои от три части, които са показани на екрана като прозорци на Windows . За да се стартира 

една от тези части, най-напред трябва да се щракне върху нейния прозорец, при което той се показва върху 
другите . След това трябва да се щракне върху мигащата топка за боулинг .

Във всяка от частите има по три задачи за съставяне на думи от букви и срички и за съставяне на изрече-
ние от думи . Отговорите се въвеждат от клавиатурата в текстово поле в долния край на екрана . След въвежда-
не на думата или изречението трябва да се натисне клавиш „Enter“ . Времето за всяка задача е ограничено до 120 
секунди, но при желание може да се премине нататък преди изтичане на времето, като се натисне червената 
стрелка долу вдясно .

Списъкът от думи, които програмата приема като правилни, включва най-популярните такива, включител-
но и някои собствени имена . Възможно е по-рядко употребявани думи, както и жаргонни такива, да бъдат отче-
тени от програмата като грешни . Като грешка се приема повторното въвеждане на дума, както и въвеждането 
на собствено име, започващо с малка буква .

5. На пчелина
Отговорите се дават с преместване на обекти на правилното им място на екрана . Преместване на обект 

на грешно място предизвиква съобщение за грешка, докато преместване на обект на случайно място, извън 
полето за отговори, не предизвиква такова съобщение .

По време на анимацията, с която се показва дали отговорът е верен, или грешен, възможността за местене 
на обекти е блокирана .

При задачите „Помогни на Зайо да номерира кошерите!“ поставянето на номерата на кошерите може да 
става по произволен ред .

При текстовите задачи от последната група („Премести до кошера съответното количество мед!“) след по-
ставяне на бурканите с мед в кошера трябва да се натисне бутон „Провери“ .

6. Какво знаеш за домашните животни
Задачата в първата част на играта е подобна на задачите от предишните игри – тук отговорите се дават с 

влачене на обекти до верните им места . Местата, където могат да се поставят обекти, не са показани на екрана 
по време на играта – очаква се децата да ги открият сами . Тези места (въртележка за хамстера, аквариум, клетка 
за птици, вход на къщата, кучешка колибка, обор, птичарник, езеро, кошара, кочина) са показани на илюстра-
цията .
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За да се изпълни задачата във втората част, трябва първоначално да се активира инструмент „Гума“ . Излиш-
ните фигури трябва да се изтрият, като се внимава да не се засегнат останалите . Изтриване (изцяло или отчасти) 
на грешна фигура ще доведе до съобщение за грешка, дори ако е изтрита и вярната фигура .

Останалите три части са еднотипни и имат по две задачи . За изпълнение на първата трябва да се избере 
(активира) инструмент „Молив“, след което с него да се чертае (рисува) линия от точка до точка .

При втората задача от клавиатурата се въвеждат числа . При правилно попълване на всички числа се про-
дължава нататък . Ако са въведени всички числа, но няма преход, това означава, че има грешно въведено чис-
ло . В такъв случай може да се натисне бутон „Проверка“, за да се види къде е грешката и да се поправи .

7. Любими играчки
Трите задачи в тази игра са за оцветяване на картинки . За целта трябва да се активират (изберат с щраква-

не) бутон „Кофа“ и цвят .
За да се отчете като изпълнена първата задача, трябва да се оцветят всички бели полета . Известна труд-

ност може да бъде намирането на най-малките от тях .
При втората задача трябва да се оцветяват само обектите, които отговарят на условието „ . . .точно за 50 лв .“ . 

При оцветяване на грешен обект може да се използва инструмент „Гума“, за да се премахне оцветяването . За 
оцветен се смята обект, в който няма останали бели полета . В такъв случай автоматично се оцветява във вио-
летов цвят и етикетът . Само напълно оцветените обекти (с виолетов етикет) се отчитат при натискане на бутон 
„Проверка“ .

При третата задача след оцветяване на всички обекти панелът с инструментите се скрива и се активира 
възможността да се местят текстовете, като се влачат с мишката . При грешно поставяне на дума тя може да 
бъде върната обратно . Както и при втората задача, резултат се получава след натискане на бутон „Проверка“ .

8. Познаваш ли часовника
Задачите в тази игра са малко по-сложни от задачите в предишните игри . По тази причина са предвидени 

полета с указания, които се появяват на екрана при неправилни действия от страна на учениците . Възможно е, 
но не се препоръчва, да се предприемат действия с мишката, преди да са изчезнали полетата с указания .

При първата задача е необходимо да се следи начертаните (нарисувани) линии да започват и да завършват 
до часовник .

Втората задача изисква малко по-сложна последователност от действия, за да се накара часовникът да 
„зазвъни“ . Точни указания за последователността на работа се показват на екрана при натискане на съответния 
бутон . Тези указания са:

1 . Избери инструмент „Права линия“ и цвят .
2 . Посочи един от часовниците . Малката стрелка ще започне да мига .
3 . Нарисувай права линия от средата на циферблата в посоката, в която искаш да сочи стрелката .
4 . Щракни в малкото кръгче по средата, за да започне да мига другата стрелка . Мигащата стрелка може да 

се насочва с мишката .
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5 . Ако стрелките са насочени правилно, часовникът ще започне да звъни .
6 . След като нагласиш двете стрелки, посочи друг часовник .
При третата игра се използва инструмент „Молив“, с който се подчертава верният отговор . За улеснение 

са предвидени правоъгълни полета, означени с точкова линия, в които трябва да се подчертава . Важно е да се 
обърне внимание на учениците, че линията трябва да започва и да завършва в тези полета, както и да не излиза 
от тях . Също така линията не бива да бъде прекалено къса, трябва да е подчертаване, а не тире . Линия, която не 
отговаря на тези условия, се изтрива и не се приема като отговор .

9. Геометрични фигури
След стартиране на играта на екрана се появява мигащ балон с героите в него . Трябва да се щракне с 

мишката върху балона, при което той започва да се движи . След приключване на анимацията започва да мига 
къщата на Панделка . За да започне играта, трябва да се щракне с мишката върху къщата или върху зеленета 
стрелка долу вдясно на екрана .

При изпълнение на първата задача трябва да се следи за правилния избор на инструмент . Нарисуваната 
с инструмента геометрична фигура трябва да покрива изцяло някой от обектите на екрана, но не трябва да 
покрива два обекта .

След изпълнение на първата задача на екрана започват да мигат изображенията на компютъра и тетрад-
ката на Панделка . За продължение трябва да се щракне върху едно от тях .

Задачата, която се показва след щракване върху компютъра, се решава по същия начин както и първата – 
трябва да се избере подходящ инструмент и да се загради с него верният отговор .

При задачата, която се показва след щракване върху тетрадката, е необходимо да се въвеждат от клавиату-
рата отговорите на осем текстови задачи . След всеки въведен отговор трябва да се натиска клавиш „Enter“ . От-
говорите могат да се дават в произволен ред, като с мишката се избира полето за въвеждане на отговор . Зелена 
стрелка за преминаване нататък се появява след въвеждане на верни отговори на всички текстови задачи .

В последната част от играта трябва да се довърши планът на родното място на Панделка . Тук има бутон 
„Указания“, при натискане на който се появява текст с условието на задачата . Новото при тази задача е наличи-
ето на палитра за избор на цвят и на инструмент „Гума“, с който могат да се изтриват нарисуваните фигури . Учи-
телят може да даде допълнителни указания, например да се оцветят улиците в жълт цвят, жилищата в червен, 
обществените сгради в зелен, фонтанът в син и т .н .

Инструментът „Гума“ работи по различен начин от гумата на програмата „Paint“ . За да бъде изтрит обект, 
достатъчно е да се щракне върху него при активен инструмент „Гума“ .

10. Живеем заедно
Задачата в първата част на играта е за свързване на обекти с права линия и е подобна на задачи от пре-

дишните игри .
Следват пет еднотипни части, всяка от които има по две задачи .
При първата задача трябва да се очертае с инструмент „Молив“ едно от изображенията на екрана . Очер-

таването може да стане с произволна по форма фигура, но за да бъде прието като правилно, границите (ляво, 
дясно, горе, долу) на нарисуваната фигура трябва да включват границите на изображението, което се очертава . 
Програмата не прави проверка дали нарисуваната фигура е затворена крива, или не . По тази причина като 
верен отговор ще се приеме дори и начертаването на линия с координати на началото и края, които определят 
условен правоъгълник с граници, покриващи изображението .

Втората задача е подобна на задачите за оцветяване от игра 7 ., но изисква използване на инструмент „Пи-
пета“, с който трябва да изберат цвят от фигурата образец на екрана . Задачата се смята за изпълнена, когато са 
оцветени всички сиви области на дясната фигура . Тук трябва да се внимава с точния избор на цветове, защото 
някои от тях са много близки .

11. Зимни празници
Играта започва с кратък видеоклип, съставен от детски рисунки на тема „Зима“ . Има възможност за упра-

вление на възпроизвеждането, но това не е задължително – задачата на децата е само да изгледат филмчето, 
след което да преминат към следващата задача .

Втората и третата задача са за създаване на текстови полета и въвеждане на текст в тях . Инструментът 
„Текст“ е подобен на съответния инструмент от програмата „Paint“, но има и известни разлики .
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След като текстовото поле е деактивирано (с щракване в палитрата или на друго място на екрана), вече 
не е възможно редактирането на текста в него . Възможно е обаче преместването на полето (при изключени 
всички инструменти) или изтриването му с инструмент „Гума“ .

Към втората задача е предвидена и възможност за стартиране на програмата Paint, без да се излиза от 
играта . След като учениците приключат с рисуването с Paint, могат да продължат с играта .

Следващата задача е за свързване на обекти с права линия и е подобна като техника на изпълнение на 
задачите от предишни игри .

При последната задача трябва последователно да се посочват скритите със снежинки букви и да се въве-
дат правилните букви от клавиатурата . Не е необходимо натискане на „Enter“ след въвеждане на буква .

12. На ски пистата
Начинът на работа по изпълнение на задачите от тази игра не е по-различен от предишните игри . Част от 

задачите се решават с влачене на обекти, други – с рисуване на геометрични фигури . Различни са само дидак-
тичните задачи и учебното съдържание на играта . Учениците, които са работили по предишните теми, няма да 
срещнат затруднения при тази игра .

Малко по-различна като начин на работа с мишката е седмата задача, но и тук не би трябвало да има за-
труднения .

Възможно е обаче учениците да се затруднят с геометричните фигури с по-сложна форма от осмата и деве-
тата задача . В такъв случай могат да бъдат посъветвани да ги изчертават от горния ляв ъгъл надолу и надясно, 
така по-лесно ще се ориентират .

От последната задача се стартира програма Paint . Дори ако по някаква причина (например нестандартна 
инсталация) това не може да стане, няколко секунди след щракване върху някоя от картинките се появява зе-
лен бутон за край на играта . При невъзможност да се стартира Paint от играта, това може да стане по стандарт-
ния начин от Windows . Файловете с рисунките за довършване се намират в папката files на диска .

13. Любими учебни предмети; 14. За кого е подаръкът?
Двете игри са заключителни за раздела „Работа с Paint“ . Целта им е да се затвърдят уменията за използване 

на различните инструменти, затова преди да решават задачите, учениците трябва да изберат подходящ за цел-
та инструмент . Те познават начина на работа с различните инструменти от предишните игри и не би трябвало 
да срещнат затруднения .

16. На куклен театър
В първата част има няколко текстови задачи, на които се отговаря с щракване във верния отговор . След 

като е отговорено на всички, с двойно щракване върху нарисуваната на екрана икона трябва да се стартира 
програма WordPad . Възможно е на този етап да възникнат проблеми, ако програмата WordPad не е инсталирана 
или е инсталирана по нестандартен начин . В такъв случай файлът със съобщението, до което трябва да достиг-
нат учениците, може да бъде намерен в папката files на диска .

В третата част учениците трябва да решат десет текстови задачи . За разлика от предишните игри, тук при 
грешен отговор не се дава възможност за поправка, а се продължава със следващата задача . В зависимост от 
броя на верните и грешните отговори накрая могат да се върнат за нов опит .

17. Да спортуваме
В първата част трябва да се поправят грешки в думи и словосъчетания, като се използват клавиши „Del“, 

„Backspace“ и „Space“ . Задачите са разделени на три групи с нарастваща сложност и се асоциират с трите трети-
ни от играта на хокей .

 Ако е необходимо, курсорът може да се позиционира с мишката или с клавишите със стрелки . За всяка 
поправена грешка се полага точка . Някои от словосъчетанията са с по две грешки, за тях са дават по две точки . 
Не е необходимо да се натиска „Enter“ след поправката и не се допускат повторни опити . Вмъкнат на погрешно 
място с клавиш „Space“ интервал (например в началото на думата) се отчита като грешка .

Задачата във втората част се изпълнява с влачене с мишката . За разлика от предишните игри, тук обектите, 
които трябва да се преместват, са подвижни, което до известна степен усложнява задачата, но ù придава „по-
игрови“ вид .
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В третата част учениците трябва да допълнят изречения, като въвеждат думи от клавиатурата . След до-
пълването трябва да се натисне „Enter“, при което програмата реагира със съобщение за верен или грешен 
отговор .

Възможно е учениците погрешно да изтрият предварително въведените части от изречението, след което 
ще им бъде трудно да ги възстановят . По тази причина е предвиден бутон , с който може да се възстанови 
първоначалният вид на изречението, за да се направи нов опит .

В последната част учениците редактират с WordPad предварително подготвен и записан на диска текст . 
Ако по някаква причина WordPad не може да се стартира от играта при натискане на съответния бутон, файлът 
с текста за редактиране може да бъде намерен в папката files на диска под името 17_text.rtf .

Няколко секунди след щракване върху бутона „WordPad“, независимо от това, дали програмата се е старти-
рала, или не, се появява бутон „Край“, с който може да се завърши играта .

18. Празникът на свободата
На учениците се поставят последователно задачи за редактиране на текст . Първата задача е за въвеждане, 

останалите – за форматиране на текст .
Задачите са сравнително сложни, затова е предвиден бутон „Помощ“, с който може да се види за няколко 

секунди правилният отговор .
Преминаване към следващата задача става само след правилно решаване на текущата .
Възможност за двойствено тълкуване, което не е лесно да бъде обяснено на учениците във втори клас, 

дава думата „Родино“ . Сама по себе си тя е съществително нарицателно, но в стихотворението е използвана 
вместо България и е написана с главна буква . Прието е компромисно решение и програмата не проверява 
оцветяването на думата „Родино“ .

19. Приготви се за празник
В първата част отговор се дава с въвеждане на числа от клавиатурата . За потвърждаване на отговора тряб-

ва да се натисне клавиш „Enter“ . Програмата приема въвеждане само на цифри, блокирани са буквите и пре-
пинателните знаци . При грешен отговор се дава възможност за поправка . След решаване на всички задачи се 
преминава нататък .

Във втората част на учениците се предлага да редактират два текста, като отстранят грешките в тях . За да 
се премине към следващата задача, трябва да се натисне бутон „Проверка“ . Ако има непоправени грешки, про-
грамата показва с червен цвят редовете от текста, в които са те .

Блокирано е въвеждането на латински букви . Ако при натискане на клавиш не се въвежда буква, вероятна 
причина е клавиатурата да е настроена да работи на латиница .

Бутон „Отново“ възстановява изходния текст . Бутонът може да се използва, ако ученикът е променил тек-
ста до такава степен, че редактирането му вече е невъзможно .

Правилните текстове са:
Честит празник, мила мамо!
Желая ти щастие и много успехи!
Бъди здрава и винаги усмихната!
Обичам те, мамо!
Целувки от мен: твоя дъщеря Панделка

и:
Честит празник, скъпа учителко!
Пожелаваме Ви щастие и много успехи!
Бъдете здрава! Бъдете винаги така лъчезарна!
Всички много Ви обичаме!
С уважение: учениците от 2 . клас

Вмъкването на интервали на неподходящи места в текста също се отчита за грешка .
Програмата изисква всички изречения да завършват с удивителен знак . Може да се обърне внимание на 

учениците, че в случая с тях се изразяват силни чувства .
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В третата част учениците трябва да форматират текстове, като променят мястото, цвета, размера и под-
равняването им в полето на поздравителна картичка . За да бъде редактиран и форматиран текстът, трябва с 
мишката да се щракне в него . Щракване извън текстовото поле изключва възможността за форматиране и дава 
възможност в него с влачене да се поставят картинки .

Бутонът с изображение на принтер служи за отпечатване на готовата картичка .

20. Да изпратим писмо
Задачата в първата част на играта е да се преместят с влачене снимки на исторически забележителности от 

България . Начинът на работа не се различава от предишни игри . Новото тук е възможността да се види снимка-
та на цял екран с двойно щракване върху нея .

Във втората част се изисква въвеждане на текстове от клавиатурата както на кирилица, така и на латиница . 
Поради това, че игрите работят в режим „на цял екран“, достъпът до иконата за смяна на клавиатурната под-
редба е затруднен . За препоръчване е да се покаже на учениците клавишната комбинация за превключване на 
клавиатурата от латиница на кирилица и обратно . Ако се наложи да се превключва клавиатурата с мишката, 
достъп до съответната икона може да се осигури с клавишната комбинация ALT+TAB или с натискане на клавиш 
„Esc“ . В последния случай обаче няма да е възможно връщането към режим „на цял екран“ .

В третата част се решават задачи, като от клавиатурата се въвеждат числа . След въвеждане на всяко число 
трябва да се натисне клавиш „Enter“ .

21. Клубове по интереси
Играта се състои от пет части с различни като съдържание и начин на изпълнение задачи . Първата част се 

решава по познат на учениците начин – влачене на обекти до правилните им места . Малко по-различна е вто-
рата част, където трябва да се подреди разрязана картинка, съдържаща изображение на диалогов прозорец 
„Open“ . Ако учениците се затруднят с подреждането, може да им се даде указание най-напред да потърсят и 
поставят на местата им елементите, на които се вижда част от рамката на прозореца .

При частта за професиите програмата приема и въвеждане на някои професии в женски род например 
„учителка“ или „лекарка“, но е уместно да се обърне внимание на учениците, че съответните професии са „учи-
тел“, „лекар“ и т .н .

Задачата за оцветяване изисква решаване на кратки математически задачи, което я прави по-различна от 
задачите за оцветяване в предишни игри .

22. Пролетен карнавал
Начините на решаване на задачите от тази игра са познати на учениците от предишните игри . Първата част 

е подобна на третата част от игра 19 . с тази разлика, че тук учениците трябва самостоятелно да въведат текста 
на поканата по даден образец .

В последната част след щракване върху някоя от картинките се стартира програмата WordPad със зареден 
в нея текст от файла 22_text.rtf . Файлът може да се намери в папката files на диска .

23. Видове информация
Първата част от играта изисква посочване на геометрични фигури по двойки . Това е разпространен под-

ход в така наречените „memory games“ или игри за тренировка на паметта, но тук е необходимо не просто 
запомняне на фигурата, а изборът ù по определени признаци .

Във втората част учениците трябва да определят вида информация, която се съдържа в различен вид фай-
лове . Файловете се отварят с двойно щракване върху тях с програмата, която е посочена в Windows . Възможно 
е, ако настройките по подразбиране на Windows са променени, файловете да се отварят с различни програми .

В третата част на играта те трябва да чуят и определят вида на четири мелодии .
В последната част учениците трябва с влачене с мишката да поставят думи на местата им в стихотворение, 

докато слушат песен по него . Допълнително могат да се упражняват в управление на възпроизвеждане и регу-
лиране силата на звука .
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24. Стигни до приказката
В първата част на играта учениците трябва да решат десет текстови задачи по математика, като посочат с 

мишката верния отговор .
Във втората част задачата е да се оцветят в различен цвят части от текста според условието . За разлика от 

подобни задачи в предишни игри, тук програмата не проверява отговора на учениците . Преход към следваща-
та част може да се направи по всяко време с щракване върху зелената стрелка .

В третата част учениците се упражняват в управление на възпроизвеждането на видеофайл .
Стрелката за продължение се появява след първото стартиране и спиране на възпроизвеждането .
В последната част задачата е да се поставят на местата им картинки от приказки, след като се изслушат 

кратки фрагменти от тях . Задачата се решава с влачене с мишката .

25. Подреди кадрите
Първите три части на играта са еднотипни . С влачене трябва да се поставят картинките така, че да се полу-

чи правилна последователност от кадри за анимация .
В четвъртата част учениците разполагат с няколко инструмента за рисуване, с които могат да нарисуват 

собствена анимирана картинка – ходещо човече, търкаляща се топка или нещо друго .

26. Обичам сезоните
Верните отговори на гатанките от сезон „Пролет“ са „слънце“, „лястовица“, „щъркел“, „жаба“ и „теменужка“ . 

Въвеждането на букви на латиница е блокирано .
При задачите за сезони „Есен“ и „Зима“ се изисква задаване на определен цвят на думи, назоваващи части 

на речта според указанието . Някои думи, които не могат да бъдат определени с познанията на учениците от 2 . 
клас, не се проверяват от програмата .

27. Да поиграем с Пипи; 28. Да отидем на цирк; 29. В страната на знанието
Последните три игри са за обобщение и преговор . Тук няма нови неща . Начинът на работа с тях е познат 

на учениците от предишните игри .
При последната част от игра 29 . може да се срещнат трудности при определяне на елементите, които се 

виждат на картинката . Верни отговори са:
„таралеж“
„костенурка“
„щъркел“
„жаба“

„планина“, „планини“
„вода“, „сняг“
„въздух“
„камък“, „камъни“, „скала“, „скали“

„сирене“
„мляко“, „кисело мляко“
„яйца“, „яйце“
„лалета“, „нарциси“, „градински“, „градински цветя“
На местата, където са посочени по няколко отговора, е достатъчно да се въведе един от тях .
Предвиден е и бутон „Помощ“, който може да се посочва само по един път за всяка задача .
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ОПИСАНИЕ НА ИГРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДИСКА

ИГРА КЪМ ТЕМА 1 – „Познай ме!“

Чрез образователната игра към 1 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за компю-
търна система, входни и изходни устройства . Осъществени са междупредметни връзки с учебния предмет Бъл-
гарски език и литература.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се виждат героите, застанали пред компютър . При 
щрак върху монитора или зелената стрелка се появява следният текст: „Постави всяка картинка до нейното 
название“. С натиснат ляв бутон и влачене на мишката всяка картинка се поставя на мястото ù . При правилно 
изпълнение на задачата се чува „Браво“, а при грешно изпълнение – „Грешка“ . След решение на задачите се 
появява зелена стрелка и при щрак върху нея се продължава в следващото ниво със следния текст „Довърши 
изреченията“ . С натиснат ляв бутон и влачене на мишката всяка дума се поставя на мястото ù . Правилното 
или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркират с подходяща анимация и звук . След приключване 
на нивото се появява зелена стрелка и при щрак върху нея се продължава в следващото, трето ниво със след-
ния текст „Посочи излишното входно или изходно устройство“ . При щрак върху излишното устройство то 
изчезва и се чува „Браво“ . След правилно изпълнение на задачата на екрана се появяват компютърните устрой-
ства, разделени на входни и изходни . При щрак в зелената стрелка следва „Край“ на играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 3 – „Музикални инструменти“

Чрез образователната игра към 3 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за понятията 
информация, видове информация и носители на информация . Осъществени са междупредметни връзки с Бъл-
гарски език и литература, Математика, Музика, Изобразително изкуство.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява Панделка, седнала пред компютър, и 
текст „Избери музикален инструмент“. На монитора са „мигащи“ картинки на музикални инструменти – ци-
гулка, гайда и тромпет, а до всеки един – зелена стрелка за прослушването му . При щрак в който и да е от му-
зикалните инструменти се появяват задачи за изпълнение . При щрак в цигулката на екрана се появява надпис 
„Вярно ли е, че?“. Учениците трябва да щракнат във верния отговор . След правилен отгвор се чува „Браво“, а 
при грешен отговор – „Опитай пак“ . След правилен отговор на 5-те включени въпроса се появява стрелка за 
продължаване напред .

Избира се следващ инструмент . При щрак в гайдата на екрана се появява надпис „На кои песни можем 
да играем хоро?“. При щрак в правилната картинка се чува „Браво“ и се продължава в следващото ниво . На 
екрана е надписът: „В народните песни се използват народни инструменти. Свържи картинката с назва-
нието ù“. При щрак във всяка картинка с права линия се свързват музикалните инструменти с названията им . 
При щрак в зелената стрелка се продължава напред .

При избор на тромпета на екрана се появява следният текст: „Познай оркестъра. Постави вярната дума 
на празното място“. Задачата се изпълнява с влачене на мишката . При следващото ниво има текст: „Щракни 
върху излишните музикални инструменти“. При щрак в излишната картинка тя изчезва . След изпълнение на 
задачите в музикалните инструменти се появява „Край“ .

ИГРА КЪМ ТЕМА 4 – „Да играем боулинг“

Чрез образователната игра към 4 . тема се затвърждават знания за прозорец на компютърна програма и 
елементите му, прилагат се умения за работа с повече отворени прозорци и управление на активния прозорец . 
Осъществени са интегративни връзки с учебния предмет Български език и литература.
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При зареждане на играта върху фона на началния екран се появяват четири отворени прозореца на ком-
пютърни програми . От активния учениците могат да получат текстова информация за играта боулинг . Появява 
се надпис: „Избери прозорец със задача!“ . Учениците имат възможност да изберат прозорец със задача 1, 
2 или 3 . При щрак върху избрания прозорец той става активен . За да се изпълнят упражненията, учениците 
трябва да щракнат върху топката, която събаря кеглите . Упражненията в различните прозорци са еднотипни: 
съставяне на думи от дадени букви; съставяне на думи от дадени срички; съставяне на изречение с дадени 
думи . Всяка буква или сричка може да се повтаря в думата . При съставяне на изреченията учениците трябва да 
изберат в/във, с/със, както и да поставят правилно препинателните знаци .

Децата трябва да въведат думите в полето долу и да използват клавиш Enter. Вярно въведената дума се 
появява в правоъгълника отдясно в зелен цвят, а грешна или повторена дума – в червен цвят . За всяка вярно 
въведена дума се получава точка и се появява усмихнато личице на един от героите . Времето за изпълнение на 
упражнението е 120 секунди, след изтичането на което се отчита броят на получените точки и учениците могат 
да преминат към следващото, като щракнат върху зелената стрелка . При нежелание да се изпълни упражне-
нието се преминава към следващото след щрак върху червената стрелка, но броят на получените точки е 0 .

При щрак върху зелената стрелка се зарежда следващото упражнение – в кеглите има срички, които да 
се подредят в думи . Начинът на изпълнение, времето и отчитането броя на точките става по същия начин . 
При щрак върху зелената стрелка се зарежда следващото упражнение – в кеглите има думи, с които ученици-
те съставят изречение . След изпълнението му се появява надпис „Браво! Ти спечели 10 точки!“ . Появява се 
прозорецът с избраната задача и надпис с резултата – общ брой точки, получени при изпълнението на трите 
упражнения . Учениците имат възможност да изберат прозорец с друга задача . След изпълнението на всички 
упражнения се появява надпис „Край“ и играта приключва .

ИГРА КЪМ ТЕМА 5 – „На пчелина“

Чрез образователната игра към 5 . тема се затвърждават и прилагат знания и умения за графична програ-
ма, създаване на графично изображение с готови графични елементи . Осъществени са интегративни връзки с 
учебните предмети Български език и литература, Математика и Изобразително изкуство.

При стартиране на играта се зарежда природна картина . Героите Панделка, Зайо, Ягодка, Мишка и Флаш 
строят пчелен кошер . Под дървото има вече два готови и учениците могат да посочат от какви геометрични 
фигури са изградени .

След щрак върху бутон „Старт“ се появява надпис: „Помогни на героите да построят кошера! Избери 
елементи с едносрични думи!“. Отдясно в правоъгълници и триъгълници са изписани думи . Учениците тряб-
ва да изберат тези, в които има едносрични думи, и с влачене да поставят фигурата върху недовършения ко-
шер . При избор на грешна фигура се чува „Не!“ и тя се връща обратно . При вярно изпълнение на задачата 
се появява усмихнато личице, надпис „Браво!“ и зелена стрелка . При щрак върху нея се появява нова задача: 
„Избери елементи с думи, които завършват със звучен съгласен звук!“. Изпълнението е аналогично . След 
щрак върху зелената стрелка учениците преминават към следващата задача: „Избери елементи с думи, в кои-
то звуковете са повече от буквите!“ . За изпълнението на задачата се актуализират знанията на учениците за 
буквите щ, ю, я . След правилно изпълнение и щрак върху зелената стрелка се преминава към следващата за-
дача: „Избери елементи с думи, в които буквите са повече от звуковете!“ . За изпълнението на тази задача 
се актуализират знанията на учениците за звуковете дж, дз и буквата ь .

След изпълнение на четирите задачи се зарежда картина с готовите кошери и Зайо, който иска да ги но-
мерира . Появява се надпис „Помогни на зайо да номерира кошерите!“ . След щрак върху зелената стрелка 
се появяват табелки с номера и надпис: „зайо номерира първия кошер. Открий и постави останалите но-
мера, ако всеки следващ се увеличава с 1 десетица!“. Учениците трябва с влачене да поставят правилните 
номера . При грешен избор се чува „Не!“ и табелата се връща обратно . При вярно изпълнение на задачата се 
появява усмихнато личице, надпис „Браво!“ и зелена стрелка . След щрак върху нея се появява нова задача: 
„зайо номерира първия кошер. Открий и постави останалите номера, ако всеки следващ е по-голям с 5 
единици!“. Изпълнението е аналогично .

В следващата задача учениците трябва да открият табели с номера, като всеки следващ е по-малък с 5 
единици, а за изпълнението на четвъртата задача откриват номерата, при които всеки следващ е по-голям с 1 
десетица и 1 единица .

След изпълнението и на тези четири задачи се зарежда картина с Панделка и Флаш, които са довършили 
кошера, а учениците трябва да решат 4 текстови задачи и да преместят до кошера толкова мед, колкото е от-
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говорът на задачата . След щрак върху зелената стрелка се появява текстова задача и буркани с мед . След пре-
местване на бурканите с мед до кошера учениците могат да проверят вярно ли са решили задачата . След щрак 
върху бутон „Провери“ при грешно решение се чува „Грешка!“ и ученикът може да я поправи . При вярно ре-
шение се чува „Браво!“, появява се надпис „Браво!“ и зелена стрелка за продължаване към следващата задача .

След решение на текстовите задачи се появяват надписи: „Справи се отлично!“ и „Край“ .

ИГРА КЪМ ТЕМА 6 – „Какво знаеш за домашните животни“

Чрез образователната игра към 6 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за работа 
с инструментите „Четки“ и „Гума“. Осъществени са междупредметни връзки с учебните предмети Български 
език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява Панделка, която е нарисувала заек с 
компютърната програма Paint . При щрак в анимираната мишка или стрелката се започва първо ниво на играта . 
Появява се екран с различни животни, рисунка на мястото, където живеят, и текст: „Кой къде живее“. С влаче-
не на мишката всяко животно се поставя на мястото му . След приключване с щрак в зелената стрелка се преми-
нава към следващо ниво . На екрана се появява следният текст: „Изтрий излишното животно във всяка гру-
па“. Учениците трябва да изберат инструмент „Гума“ и да изтрият излишното животно . След щрак в зелената 
стрелка се преминава в трето ниво . Появява се надпис: „Свържи последователно точките на числата, като 
започнеш от най-малкото. Какво получи?“. Учениците трябва да изберат инструмент „Четки“, различна де-
белина на линията и цвят . След това трябва да свържат точките до числата, като започнат от най-малкото число 
1 . След правилно свързване се преминава на следващо ниво . Появява се с текст: „Ако попълниш верижката 
вярно, ще узнаеш до колко литра вода може да изпие кравата за един ден“. От клавиатурата се въвеждат 
подходящите числа . При затруднение може да се щракне в бутона „Провери“ и учениците да разберат къде 
са сгрешили . След правилно попълване на верижката на екрана се появява картинка на животното, което се е 
получило при свързване на точките – кравата, числото 80 – отговорът на верижката и текст: „Кравата може да 
изпие 80 литра вода за един ден“. При щрак в зелената стрелка се преминава в следващо ниво . На екрана е 
изписан текст: „Свържи последователно точките на четните числа, като започнеш от най-малкото. Какво 
получи?“ Учениците трябва да изберат инструмент „Четки“, различна дебелина на линията и цвят . След това 
трябва да свързват точките до числата, като започнат от най-малкото четно число 22 . След правилно свързване 
се преминава на следващо ниво . Появява се с текст: „Ако попълниш верижката вярно, ще узнаеш до колко 
години живеят домашните зайци“. От клавиатурата се въвеждат верните отговори . При затруднение може да 
се щракне в бутона „Провери“ и ученикът да разбере къде е сгрешил . След правилно попълване на верижката 
на екрана се появява животното, което се е получило при свързване на точките – заек, числото 7 – отговорът 
на верижката и текст „Правилно! Домашните зайци живеят до 7 години“. При щрак в зелената стрелка се 
преминава на следващо ниво . На екрана е изписан текст: „Свържи последователно точките на нечетните 
числа, като започнеш от най-малкото. Какво получи?“ Учениците трябва да изберат инструмент „Четки“, 
различна дебелина на линията и цвят . След това трябва да свързват точките до числата, като започнат от най-
малкото нечетно число 17 . След правилно свързване се преминава на следващо ниво . Появява се с текст: „Ако 
попълниш верижката вярно, ще узнаеш по колко зъба имат конете“. От клавиатурата се въвеждат подхо-
дящите числа . При затруднение може да се щракне в бутона „Провери“ и ученикът да разбере къде е сгрешил . 
След правилно попълване на верижката на екрана се появява животното, което се е получило при свързване 
на точките – кон, числото 40 – отговорът на верижката и текст: „Конете имат по 40 зъба“. При щрак в зелената 
стрелка се появява „Край“ .

ИГРА КЪМ ТЕМА 7 – „Любими играчки“

Чрез образователната игра към 7 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за работа 
с инструмент „Кофа“, основен и допълнителен цвят от палитрата . Осъществени са междупредметни връзки с 
учебните предмети Български език и литература, Математика, Изобразително изкуство .

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява Флаш в магазин за детски играчки, на 
които има етикети с цени . Стрелката горе вляво връща в главното меню, а със стрелката вдясно се преминава 
към следващата задача . На екрана в правоъгълни полета са изписани „задача 1“, „задача 2“, „задача 3“ и 
текст: „Избери задача!“ . Със стрелката в горен ляв ъгъл се преминава в различните нива, а условието на зада-
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чата се вижда при щрак в бутона „задача“ . Със стрелката в горен десен ъгъл се зарежда началото на играта . 
Играта може да се играе и при щрак в едно от полетата „задача 1“, „задача 2“, „задача 3“, а условието на зада-
чата да се прочете при щрак в бутона „задача“ .

При първа задача се появява текст: „Избери подходящ цвят и оцвети играчките!“ и зелена стрелка . 
Ученикът щрака в зелената стрелка, избира инструмент „Кофа“, цвят от палитрата и започва да оцветява . При 
изпълнението може да се използва бутонът „Проверка“ .

При втора задача се появява текст: „Оцвети играчките, които можеш да купиш за точно 50 лв.!“ и зеле-
на стрелка . Ученикът избира инструмент „Кофа“, цвят от палитрата и започва да оцветява . При изпълнение на 
задачата се чува „Отлично“ или се използва бутонът „Проверка“ .

При трета задача се появява текст: „Оцвети играчките и ги подреди по азбучен ред!“ и зелена стрелка . 
Ученикът щрака в зелената стрелка, избира инструмент „Кофа“, цвят от палитрата и започва да оцветява . С 
влачене подрежда думите по азбучен ред .

След изпълнението и на трите задачи в правоъгълните полета има отметки, появява се клоун, надпис „От-
лично“ и „Край“ .

 ИГРА КЪМ ТЕМА 8 – „Познаваш ли часовника“

Чрез образователната игра към 8 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за работа с 
инструментите „Молив“ и „Права линия“. Осъществени са междупредметни връзки с Български език и литера-
тура, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство .

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появяват героите Панделка, Флаш, Зайо, Мишка 
и Ягодка . Те са в класната стая, а на бялата дъска са анимирани три текста в различен цвят: „задача 1“, „задача 
2“, „задача 3“. Учениците трябва да изберат една от задачите . Ако изберат „задача 1“, на екрана се появява 
текст: „Използвай инструмент „Права линия“ и свържи часовниците, които показват един и същи час.“ В 
две редици по четири са подредени стенни електронни часовници . Учениците трябва да изберат инструмент 
„Молив“ или „Права линия“, цвят от палитрата, за да свържат часовниците с еднакво време . При правилно 
свързване на екрана се появяват: текст „Браво! Ти спечели 4 точки“, Панделка, която поздравява за успеха, и 
Зайо, който бърше потта от челото си. При щрак в зелената стрелка се появява началният екран с отбелязана с 
тикче „задача 1“ и броят на точките, които са спечелени .

 При избор на „задача 2“ на екрана се виждат три будилника . Под тях е изписан час . Над часовниците има 
текст: „Използвай инструмент „Права линия“ и постави стрелките на часовниците така, че да показват 
времето, написано под тях“. За улеснение изпълнението на задачата има бутон „Указания“. При правилно по-
ставяне на стрелките часовникът започва да звъни . Продължава се след щрак в зелената стрелка . На екрана се 
появяват: „Браво! Ти спечели 3 точки“, Флаш, който поздравява за успеха, и Зайо, който бърше потта от челото 
си. При щрак в зелената стрелка се появяват началният екран с отбелязана с тикче „задача 2“ и броят на точки-
те, които са спечелени . При щрак в „задача 3“ на екрана се появяват изписани три задачи и текст: „Използвай 
инструмент „Молив“ и подчертай верния отговор.“ Учениците трябва да изберат инструмент „Молив“, цвят 
и с натиснат ляв бутон на мишката да започнат да подчертават верния отговор . След приключване на екрана се 
появят: надпис: „Браво! Ти спечели 3 точки“, Ягодка, която поздравява за успеха, и Зайо, който бърше потта от че-
лото си. При щрак в зелената стрелка, се зарежда началният екран . Героите са доволни и щастливи от получения 
резултат, изписан на бялата дъска . Може да се прочете и текстът: „Браво! Справи се отлично!“.

ИГРА КЪМ ТЕМА 9 – „Геометрични фигури“

Чрез образователната игра към 9 . тема се затвърждават и прилагат знания и умения за работа с инстру-
ментите „Правоъгълник“ и „Овал“. Осъществени са интегративни връзки с учебните предмети Български език 
и литература, Математика, Околен свят и Изобразително изкуство.

При стартиране на играта се зарежда картина, изобразяваща родното място на Панделка – има зелени и 
кафяви площи, а между тях – улици, стадион, площад, фонтан, детска площадка, жилищни сгради . Героите Пан-
делка, Зайо, Ягодка, Мишка и Флаш се намират в пъстър балон . При щрак върху него, той прелита над къщата 
на Панделка, която е анимирана . Появява се зелена стрелка .

При щрак върху нея се зарежда картина, изобразяваща стаята на Панделка . Учениците трябва да ù помогнат 
да я подреди, като очертаят с подходящ инструмент посочените фигури . След правилно изпълнение стаята е 
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обзаведена, а учениците трябва да помогнат на Панделка да напише домашната си работа . Те имат възможност 
да щракнат върху компютъра или върху разтворената тетрадка . При щрак върху компютъра се появяват зада-
чи, изискващи от учениците да открият за кое литературно произведение се отнасят посочените пословици и 
поговорки, или действията на героите и да заградят с овал или правоъгълник заглавието му . При верен отговор 
се чува „Браво!“ и се появява усмихнато личице, а при грешен – „Опитай пак!“ и намръщено личице . След верен 
отговор на 5-те задачи се появява зелена стрелка . При щрак върху нея учениците отново „се връщат“ в стаята на 
Панделка и могат да щракнат върху разтворената тетрадка . Появяват се текстови задачи, за решението на които 
трябва да се актуализират знанията на учениците за намиране обиколка на правоъгълник . Те трябва да въведат 
верния отговор от клавиатурата и да натиснат клавиш Enter . При вярно решение се чува „Отлично!“ и се появява 
усмихнато личице, а при грешен – „Опитай пак!“ и намръщено личице . Учениците имат възможност да решат от-
ново задачата и да въведат правилния отговор . След решение на 8-те текстови задачи се появява зелена стрелка .

При щрак върху нея се зарежда план на родното място на Панделка . Флаш е застанал долу вдясно – държи 
молив, пергел и линия . Появява се надпис: „Помогни на Флаш да начертае карта на родния край на Пан-
делка!“. При щрак върху бутон „Указания“ учениците получават инструкции за изпълнение на задачата . Те 
избират подходящ инструмент и цвят, за да изчертаят съответната геометрична фигура около надписите . След 
изпълнение на задачата се появяват усмихнат Флаш и зелена стрелка . Следва „Край“ за изход от играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 10 – „Живеем заедно“

Чрез образователната игра към 10 . тема се затвърждават и прилагат знания и умения за създаване на собст-
вен цвят и работа с инструмент „Пипета“. Същевременно се разширяват и обогатяват знанията на учениците за 
празниците и обичаите на различните етнически общности в България . Осъществени са интегративни връзки с 
учебните предмети Български език и литература, Математика, Околен свят и Изобразително изкуство.

При стартиране на играта върху фона на началния екран се появяват деца в традиционно облекло – бъл-
гарче, турче, ромче, арменче, еврейче и над тях надпис: „Живеем заедно – българи, турци, роми, арменци, ев-
реи . Всички сме граждани на България .“ Под децата в правоъгълници са записани названия на празници: Ве-
ликден, Байрам, Василица, Вартавар, Пасха и надпис „Свържи всяко дете със съответния празник!“. Вдясно 
има бутони с инструменти . Учениците трябва да изберат инструмент „Права линия“ и цвят по избор, за да 
изпълнят задачата . При вярно свързване се появява усмихнато личице и се чува „Браво!“ . След изпълнение 
на задачата се появява зелена стрелка . При щрак върху нея се появява нова задача: „Избери празник, за да 
научиш повече за него!“ . При избор на един от празниците се появяват текст и картина с ястия, характерни 
за посочените празници . Учениците трябва внимателно да прочетат текста, за да оградят правилната картинка . 
Правилното или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркира с подходяща анимация и звук . След от-
говорите се появява зелена стрелка . При щрак върху нея екранът се сменя с нов екран, в едната половина на 
който има дете в носия, а в другата – черно-бяла рисунка . Задачата е да се оцвети фигурата в същите цветове 
като образеца . Вдясно има бутони с инструменти . Учениците трябва да използват инструмент „Пипета“, тъй 
като в палитрата цветовете са други . Правилното или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркира с 
подходяща анимация и звук . След изпълнение на задачата се появява зелена стрелка . При щрак върху нея от 
началния екран учениците имат възможност да изберат друг празник .

Играта приключва, след като са изпълнени задачите по всичките пет празника .

ИГРА КЪМ ТЕМА 11 – „Зимни празници“

Чрез образователната игра към 11 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за работа 
с инструмент „Текст“. Осъществени са междупредметни връзки с Български език и литература, Околен свят, 
Изобразително изкуство.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява филм с детски рисунки и зимна пе-
сничка . Видеото може да се спира и пуска . При щрак в зелената стрелка се преминава на следващо ниво . По-
явява се следният текст: „Отговори на въпросите, като използваш инструмент „Текст“.“ В рамка от зимни 
елементи са изписани въпроси . Учениците трябва да избират инструмент „Текст“ и цвят от палитрата и да 
въведат отговора на въпроса в появилата се текстова кутия . След като приключат изпълнението на задачата, 
могат да щракнат в иконата на програма Paint, която се намира до следния текст: „Направи с програма „Paint“ 
рисунка на сезона зима!“.
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При щрак в зелената стрелка се преминава на следващо ниво . На екрана има илюстрация на коледари 
и сурвакари и текст: „Въведи подходящ текст към илюстрациите!“. Учениците след избор на инструмент 
„Текст“ и цвят от палитрата трябва да въведат названията в появилата се текстова кутия . При щрак в зелената 
стрелка се преминава на следващо ниво . В рамка от зимни елементи са изписани части от изречения . Изписан 
е и следният текст: „Свържи така, че да бъде вярно!“. Учениците трябва да изберат инструмент „Права ли-
ния“, подходящ цвят от палитрата и да свържат правилно . След приключване Ягодка поздравява за отличния 
резултат, щрака се в зелената стрелка и се преминава в следващо ниво . На екрана са изписани две стихотворе-
ния и следният текст: „Въведи скритите букви!“ и указание за изпълнение на задачата: „Щракни с мишката 
върху снежинка и въведи буква от клавиатурата“ . След изпълнение на задачата се щраква в зелената стрел-
ка и се приключва играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 12 – „На ски пистата“

Чрез образователната игра към 12 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за работа с 
инструментите „Триъгълник“ и „Многоъгълник“, за очертаване на фигури със и без запълване . Осъществени са 
междупредметни връзки с Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява ски писта със седем анимирани флаг-
чета . При щрак в бутона „Старт“ Зайо се спуска по пистата и се появява надпис „Щракни върху флагче“. При 
избор на което и да е флагче се появява задача, а след изпълнението ù флагчето става бяло и е с отметка . След 
изпълнението на задачите във всички флагчета се преминава по-нататък .

При щрак в най-далечното червено флагче се появяват три табла за въвеждане на едносрични, двусрични 
и трисрични думи . Думите са изписани под таблата . Вижда се следният текст: „Разпредели думите в три гру-
пи“. Учениците трябва да изберат дума и с влачене да я поставят на подходящо място . След разпределение на 
думите Зайо поздравява и изписва със ските „Браво!“, появява се зелена стрелка за следващо ниво . Зарежда се 
началният екран . Избира се следващото знаменце . Щраква се в него и на екрана се появява надпис: „Подчер-
тай думите, които могат да се пренасят!“. Учениците трябва да изберат инструмент „Права линия“, цвят от 
палитрата и да подчертават с натиснат ляв бутон и влачене на мишката . Всяка правилно подчертана дума се 
отмята и се показва начинът ù за пренасяне . За правилното изпълнение Зайо поздравява и изписва със ските 
„Браво!“, появява се зелена стрелка за следващо ниво . Зарежда се началният екран . Избира се следващото 
знаменце . Щраква се в него и на екрана се появява надпис: „Постави подходящ знак в края на изречени-
ята!“. Изписан е текстът на стихотворение . На мястото на препинателните знаци има снежинки . Учениците с 
натиснат ляв бутон и влачене на мишката трябва да изберат подходящ препинателен знак и да го поставят 
на мястото му . За правилното изпълнение Зайо поздравява и изписва със ските „Браво!“, появява се зелена 
стрелка за следващо ниво . Зарежда се началният екран . Избира се следващото знаменце . Щраква се в него и 
на екрана се появява надпис: „Свържи правилно изреченията и прочети пословиците!“. Учениците трябва 
да изберат инструмент „Права линия“, цвят от палитрата и с натиснат ляв бутон на мишката да свържат по под-
ходящ начин . В долния край на екрана се изписва пословицата . За правилното изпълнение Зайо поздравява и 
изписва със ските „Браво!“, появява се зелена стрелка за следващо ниво . Зарежда се началният екран . Избира 
се следващото знаменце . Щраква се в него и на екрана се появява надпис: „Подреди по азбучен ред имената 
на писателите по второто им име.“. Учениците трябва да изберат името на писателя и с влачене да го поставят 
на място . За правилното изпълнение Зайо поздравява и изписва със ските „Браво!“, появява се зелена стрелка 
за следващо ниво . Зарежда се началният екран . При щрак в следващото знаменце на екрана се появява надпис: 
„Свържи думите с тяхното значение!“. Учениците трябва да изберат инструмент „Права линия“, цвят от па-
литрата и с натиснат ляв бутон на мишката свързва по подходящ начин . Правилното или грешното изпълнение 
(отговор, действие) се маркират с подходяща анимация и звук . Зарежда се началният екран . Избира се следва-
щото знаменце . Щраква се в него и на екрана се появява надпис: „Подреди думите в изречения!“. Учениците 
с натиснат ляв бутон и влачене на мишката трябва да разместят думите, за да ги подредят в изречение . В долния 
край на екрана има упътване: „Използвай мишката, за да влачиш думите“ . За правилното изпълнение Зайо 
поздравява и изписва със ските „Браво!“, появява се зелена стрелка за следващо ниво .

Зарежда се ски писта . Над нея са изобразени делтапланери с геометрични фигури и числата от 1 до 5 . Из-
писан е следният текст: „Очертай мястото, където трябва да се приземи всеки делтапланер!“ и указание: 
„Използвай инструмент със същата фигура като закачената на делтапланера“ . Учениците трябва да избе-
рат инструмент, цвят от палитрата и да очертаят подходящото място за всеки делтапланер . След изпълнение 
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на задачата се появява зелена стрелка за преминаване към следващо ниво . На екрана се появяват изписани 5 
задачи, всяка с по три отговора и текст: „Нарисувай фигури върху верните отговори!“, и указание: „Използ-
вай инструмент със същата фигура като в отговора“. Учениците трябва да изберат подходящ инструмент и 
цвят от палитрата и да оградят верния отговор . Ако не рисуват правилно фигурата, се появява надпис: „Фигу-
рата трябва да покрива изцяло някой отговор“.

Правилните отговори се отбелязват с тикче . При щрак в зелената стрелка се преминава на следващо ниво, 
където има разположени три зимни картини и текст: „Избери картинка и я довърши с програма „Paint“! При 
щрак в която и да е картинка тя се отваря в програма Paint и учениците трябва да я довършат, като използват 
различни инструменти за рисуване . Това е край на играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 13 – „Любими учебни предмети“

Чрез образователната игра към 13 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за работа с 
изучените инструменти. Междупредметните връзки са с Български език и литература, Математика, Околен 
свят, Изобразително изкуство, Домашен бит, Музика, Чужд език, Физическо възпитание и спорт.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява монитор с осем файла – на всички 
учебни предмети – и текст: „Щракни бързо два пъти върху избрания учебен предмет“. Играта започва с 
щрак върху файл на учебен предмет .

Български език: На екрана се появява текст: „Подчертай зимните празници. Използвай инструмент 
„Молив“ или „Права линия“. Около зимна картина са изписани различни празници . Учениците трябва да из-
берат подходящ инструмент, цвят от палитрата и да подчертават .

Математика: На екрана се появява текст:
Огради със син цвят числата с еднакъв брой единици и десетици!
Огради с виолетов цвят четните числа от първи ред!
Огради със зелен цвят нечетните числа от втората колона!
Огради с червен цвят числата с цифра на единиците 5!
Използвай инструмент „Правоъгълник“.
В рамка са изписани различни числа . Учениците трябва да изберат инструмент „Правоъгълник“ и указа-

ния цвят от палитрата и да изпълнят задачите . При правилно изпълнение на екрана се изписва „Браво!“ и се по-
явява зелена стрелка . При щрак в нея се продължава в следващо ниво . На екрана е изписан текст: „Нарисувай 
с програма „Paint“ математическо човече, като използваш геометрични фигури с различни цветове!“ До 
текста има примерно математическо човече и иконата на програма Paint . При щрак в нея се отваря прозорецът 
на програмата и може да се рисува .

Околен свят: На екрана се появява текст: „Помогни на зайо – напиши какво трябва да съобщи в случай 
на пожар! Допълни правилата!“ На екрана има картинки и изречения за допълване . При избор на инстру-
мент „Текст“ се въвеждат пропуснатите думи, които са изписани в горния ляв ъгъл . При правилно изпълнение 
на екрана се изписва „Браво!“ и се появява зелена стрелка . При щрак в нея се продължава в следващо ниво . На 
екрана е изписан текст: „Нарисувай с програма „Paint“ контейнери за разделно събиране на отпадъци! 
Във всеки от тях въведи следните надписи: ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСА, СТъКЛО!“ До текста има контейнери за 
разделно събиране на отпадъци и иконата на програма Paint. При щрак в нея се отваря прозорецът на програ-
мата и може да се рисува .

Чужд език: На екрана се появява текст: „Свържи, така че да е вярно! Използвай инструмент „Права ли-
ния“. Срещу картинки са изписани техните названия на английски, руски и немски език . Учениците трябва да 
изберат инструмент „Права линия“, цвят от палитрата и да свържат по подходящ начин . При правилно изпъл-
нение на екрана се изписва „Браво!“ и се появява зелена стрелка . При щрак в нея се продължава в следващо 
ниво . На екрана е изписан текст: „Нарисувай с програма „Paint“ знамената на България и Европейския 
съюз!“. Под текста са нарисувани знамената и иконата на програма „Paint“ . При щрак в нея се отваря прозоре-
цът на програмата и може да се рисува .

Домашен бит: На екрана се появява текст: „Огради с червен цвят всички млечни продукти, със син 
месните продукти, а със зелен – храните, съдържащи най-много витамини! Използвай инструмент 
„Кръг“ или „Овал“! На екрана има картинки на различни хранителни продукти . След избор на инструмент 
„Кръг“ или „Овал“ и цвят от палитрата се изпълнява задачата . При правилно изпълнение на екрана се изписва 
„Браво!“ и се появява зелена стрелка . При щрак в нея се продължава в следващо ниво . На екрана е изписан 
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текст: „Нарисувай с програма „Paint“ проект на салфетка за детско парти!“. До текста е иконата на програ-
ма Paint. При щрак в нея се отваря прозорецът на програмата и може да се рисува .

Музика: На екрана се появява текст: „Въведи названието на музикалния инструмент в правоъгълни-
ка под него!". На екрана има картинки на Панделка, Зайо, Флаш, Мишка и Ягодка и цигулар, които свирят на 
различни музикални инструменти . При избор на инструмент „Текст“ и цвят от палитрата се изпълнява зада-
чата . При правилно изпълнение на екрана се изписва „Браво!“ и се появява зелена стрелка . При щрак в нея се 
продължава в следващо ниво . На екрана е изписан текст: „Чуй песента и нарисувай илюстрация към нея с 
програма „Paint“! До текста е иконата на програма Paint . При щрак в нея се отваря прозорецът на програмата 
и може да се рисува .

Изобразително изкуство: На екрана се появява текст: „Свържи, така че да е вярно! Използвай инстру-
мент „Права линия“. На екрана има картинки на пейзаж, натюрморт и портрет и техните названия . При избор 
на инструмент „Права линия“ и цвят от палитрата се изпълнява задачата . При правилно изпълнение на екрана 
се изписва „Браво!“ и се появява зелена стрелка . При щрак в нея се продължава в следващо ниво . На екрана е 
изписан текст: „Нарисувай кукерска маска с програма „Paint“!“. До текста е иконата на програма Paint. При 
щрак в нея се отваря прозорецът на програмата и може да се рисува . За улеснение на учениците са представе-
ни примерни кукерски маски .

Физическо възпитание и спорт: На екрана се появява текст: „Въведи името на спорта! Използвай раз-
личен цвят букви.“ На екрана има картинки на различни спортове и празни правоъгълници, в които се въ-
веждат техните названия . При избор на инструмент „Текст“ и цвят от палитрата се изпълнява задачата . При 
правилно изпълнение на екрана се изписва „Браво!“ и се появява зелена стрелка . При щрак в нея се продължа-
ва в следващо ниво . На екрана е изписан текст: „Направи с програма „Paint“ проект на медал или купа за 
награда на победителите в спортно състезание!“ До текста е иконата на програма Paint. При щрак в нея се 
отваря прозорецът на програмата и може да се рисува .

Следва край на играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 14 – „За кого е подаръкът?“

Чрез образователната игра към 14 . тема се прилагат и затвърждават знания и умения за работа с изуче-
ните инструменти . Осъществени са интегративни връзки с учебните предмети Български език и литература, 
Математика, Околен свят и Изобразително изкуство.

При стартиране на играта се появява картина с Флаш, облечен в карнавален костюм на Дядо Коледа, с 
украсена елха и под нея – 5 подаръка, които са анимирани, и надпис: „Познай за кого са подаръците!“. Учени-
ците трябва да щракнат в един от тях и да изпълнят поставените задачи .

При щрак върху първия подарък (отляво на Флаш) се появява екран, в който има колони с думи, назва-
ния на растения . Учениците трябва да изтрият излишната дума във всяка колонка, като използват инструмент 
„Гума“ . Правилното или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркират с подходяща анимация и звук . . 
След изпълнение на задачата се появява надпис „Браво!“ и зелена стрелка, която води до следваща задача – да 
се оградят с посочен инструмент колоните с названия на дървета, храсти, тревисти растения . След изпълнение 
на задачата се появяват надпис „Много добре!“ и зелена стрелка . При щрак върху нея се появява гатанка, чийто 
отговор учениците трябва да въведат в жълтия правоъгълник и натиснат клавиш Enter . Учениците разбират, че 
подаръкът е за Ягодка, и следващата задача е да ù нарисуват (дорисуват) костюм за новогодишния карнавал . 
При щрак върху иконата на програма Paint се отваря прозорецът ù и те имат възможност да нарисуват или 
дорисуват карнавален костюм и по желание да съхранят файла .

При щрак върху зелената стрелка учениците се връщат към началния екран и имат възможност да изберат 
друг подарък (избраният вече не е анимиран и не може да се избира повторно) .

  При щрак върху втория подарък (отляво на Флаш) се появява екран, в който има думи, назоваващи 
части на речта . Задачата е да се подчертаят съществителните имена . Учениците трябва да използват един от ин-
струментите „Права линия“ или „Молив“. Правилното или грешното изпълнение (отговор, действие) се марки-
рат с подходяща анимация и звук . Появява се зелена стрелка и при щрак върху нея излизат таблица и надпис: 
„Под всяко число в таблицата напиши буквата, която има същия номер в азбуката!“. Учениците разбират, 
че подаръкът е за Флаш и следващата задача е да му нарисуват (дорисуват) костюм за новогодишния карнавал . 
При щрак върху иконата на програма Paint се отваря прозорецът ù и те имат възможност да нарисуват или 
дорисуват карнавален костюм и по желание да съхранят файла .
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При щрак върху зелената стрелка учениците се връщат към началния екран и имат възможност да изберат 
друг подарък .

При щрак върху третия подарък (отляво на Флаш) се появява екран, в който има думи, които учениците 
трябва да подредят в изречение чрез влачене с мишката . След изпълнение на задачата се появява усмихнато 
личице и се чува „Отлично!“ . Появява се зелена стрелка, при щрак върху която излиза надпис: „Въведи в жъл-
тия правоъгълник отговора на гатанката!“. Учениците трябва да използват инструмент „Текст“. Правилното 
или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркират с подходяща анимация и звук . Появява се Зайо и 
учениците разбират, че подаръкът е за него . При щрак върху зелената стрелка Зайо поставя задача: „Огради с 
правоъгълник зеленчуците!“ . Отново след изпълнение на задачата се появява зелена стрелка . Следващата 
задача е да нарисуват (дорисуват) костюм на Зайо за новогодишния карнавал . При щрак върху иконата на про-
грама Paint се отваря прозорецът ù и те имат възможност да нарисуват или дорисуват карнавален костюм и по 
желание да съхранят файла .

При щрак върху зелената стрелка учениците се връщат към началния екран и имат възможност да изберат 
друг подарък .

При щрак върху четвъртия подарък (отляво на Флаш) се появява екран, в центъра на който има карти-
нен ребус . Задачата е учениците да го разгадаят и въведат отговора в жълтия правоъгълник . След въвеждане 
на отговора се натиска клавиш Enter. Правилното или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркират 
с подходяща анимация и звук . Появява се Мишка и задача да се нарисува (дорисува) подходящ костюм за но-
вогодишния карнавал . При щрак върху иконата на програма Paint се отваря прозорецът ù и учениците имат 
възможност да нарисуват или дорисуват карнавален костюм и по желание да съхранят файла .

При щрак върху зелената стрелка учениците се връщат към началния екран и имат възможност да изберат 
друг подарък .

При щрак върху петия подарък (отляво на Флаш) се появява екран, в който има кръстословица . При ре-
шението ù се актуализират знания за година, денонощие, сетивни органи, сезони, транспортни средства, части 
на речта, затвърждават се понятията текст, изречение . При вярно въведен отговор се появява усмихнато ли-
чице и се чува „Браво!“ . След като решат кръстословицата, учениците разбират, че подаръкът е за Панделка и 
следващата задача е да ù нарисуват (дорисуват) костюм за новогодишния карнавал . При щрак върху иконата на 
програма Paint се отваря прозорецът ù и те имат възможност да нарисуват или дорисуват карнавален костюм 
и по желание да съхранят файла . Появява се зелена стрелка . При щрак върху нея се вижда Флаш до украсената 
елха и надпис: „Помогни на Флаш да включи лампичките, като решиш задачите!“. В предмета, който държи 
Флаш, се появяват задачи . В зеления правоъгълник учениците трябва да въведат верния отговор и да натиснат 
клавиш Enter. При грешен отговор се появява намръщено личице и се чува „Не!“ . Учениците имат възможност да 
поправят грешката си . При верен отговор се появява усмихнато личице и се чува „Отлично!“ .

При изпълнение на задачата се актуализират знанията на учениците за решаване на задачи от събиране и 
изваждане на числата до 100 . След всяка вярно решена задача на елхата се появява анимирана лампичка . След 
решението на всички задачи се появяват надпис „Весела Коледа!“ и бутон „Край“ за изход от играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 16 – „На куклен театър“

Чрез образователната игра към 16 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за възмож-
ните начини, чрез които може да се стартира компютърна приложна програма, приложенията на клавишите 
Enter, Shift, CapsLock, уменията за използване на еднократен и двукратен щрак с основния бутон на мишката и 
за позициониране на текстовия курсор . Чрез образователната игра се упражняват и достигнатите знания на 
учениците по математика .

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява надпис със следния текст: „Помогни 
на приятелите да достигнат до важно съобщение, като отговориш вярно на всичките въпроси.“ Под тази 
информация има бутон „СТАРТ“ (зелена стрелка надясно) за започване на играта . Със стартиране на играта се 
вижда първата картина – героите вървят по училищен коридор и след кратка пауза се появяват първият въпрос 
и възможните отговори . Въпросите са изписани в полета, наподобяващи преграда, която пада пред героите . 
Учениците трябва да щракнат в полето на верния отговор . След правилен отговор на екрана се изписва „Браво“ 
и картината се сменя с друга, като се появява и ново поле с нов въпрос и възможни варианти за отговори . При 
грешен отговор на екрана се изписва съобщение „Опитай пак“ и играта не продължава до намиране на вярно-
то съобщение . След правилен отговор на 6-те включени въпроса се достига до екран със съобщение: „Браво, 
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ти стигна успешно до съобщението! за да го прочетеш, щракни два пъти върху иконата на програмата 
WordPad.“ Учениците трябва да щракнат върху иконата на програмата WordPad, която се вижда на екрана на 
играта . След двоен щрак върху иконата се отваря файл на WordPad със съответното съобщение, което децата 
трябва да прочетат . След прочитане на съобщението учениците трябва да се върнат обратно към екрана на 
играта, като на лентата със задачи (Task Bar) щракнат върху иконата на програмата с игрите (Adobe Flash Player) . 
Върху последния екран на играта вече има зелена стрелка и след щрак върху нея играта продължава .

Зарежда се нов екран със следното съобщение „Реши задачите! Всяка решена задача ти носи един 
билет за театъра. Трябва да спечелиш най-малко пет билета, за да отидат и петимата приятели на пред-
ставлението.“ След щракване върху зелената стрелка се преминава към екрана с първата задача от общо 10 
задачи . Учениците трябва да позиционират курсора, за да въведат верния отговор от клавиатурата в зелено-
то текстово поле (долу и вдясно на екрана) и да натиснат клавиш Enter за потвърждение . При верен отговор 
се появява съобщение „Браво“ и се зарежда екран с нова задача . Ако е въведен грешен отговор, се появяват 
съобщение „Не“ и поле със задачата, но изписана в цифров вариант, както и съответният верен отговор . Ако в 
края на играта учениците са спечелили под 5 билета (решили са вярно по-малко от пет задачи), играта ги връща 
отново в началото на 10-те задачи . Ако са спечелени 5 билета (с точно пет вярно решени задачи), учениците 
имат възможност както да приключат играта, така и да се върнат отново да решат 10-те задачи и да подобрят 
резултата си . Ако вярно решените задачи и съответно спечелените билети са повече от 5, се появява съответно 
съобщение с броя на верните отговори и стрелка за преминаване напред към изходния екран на играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 17 – „Да спортуваме“

Целта на образователната игра към 17 . тема е да се упражнят функцията и правилното приложение на 
изучените клавиши Space, Backspace, Delete и клавишите стрелки, както и знанията за човешкото тяло и здраво-
словното хранене .

При стартиране на играта се зарежда картина, представляваща зала за хокей на лед (две хокейни врати с 
разчертано празно ледено поле между тях) . Над хокейното поле има светлинно табло, на което ще се изписва 
резултатът от играта на двата отбора: КОМПЮТЪР и ПРИЯТЕЛИ . В долната част на таблото се вижда изрисувана 
клавиатура, на която са посочени упражняваните и нужните за предстоящата игра клавиши стрелки и клави-
шите Space, Backspace и Delete. Най-отгоре е изписана и задачата: „Поправи грешката в думите! Използвай 
клавишите Space, Backspace или Delete. Ако трябва да преместиш курсора, използвай клавишите стрел-
ки или мишката.“ След щракване върху зелената стрелка в долната дясна част на екрана играта започва . В 
поле в долната част на екрана се изписва думата, в която е допусната грешка и която трябва да бъде поправе-
на . По екрана преминава хокейна щека, отчитаща необходимото време за поправка на грешката от страна на 
учениците . Ако грешката не бъде поправена за времето, през което щеката преминава през екрана, се отчита 
точка за отбора КОМПЮТЪР . Ако грешката се поправи през това време, отчита се точка за отбора ПРИЯТЕЛИ . 
Нивата са три, като изход към по-горно ниво има, ако натрупаните точки в съответното ниво са повече от 5 . При 
резултат по-малък или равен на 5 точки излиза съобщение „Ти спечели... от 10 възможни. Опитай отново!“ и 
стрелка за връщане към началото на съответното ниво . Ако точките са повече от 5, излизат усмихнатите герои 
и съобщение: „Ти се справи с резултат... точки от 10 възможни! Продължаваш напред!“. В първото ниво 
курсорът е позициониран на мястото на грешката и учениците трябва да преценят кой клавиш да използват, 
за да я поправят: Space, Backspace или Delete. Във второто ниво текстовият курсор е позициониран пред думата 
или съответното словосъчетание, в което е допусната грешка, и учениците трябва да го придвижат до съот-
ветното място, като използват клавишите стрелки или мишката . Ако има грешки на две или повече места, се 
отчитат съответно и толкова точки на отбора КОМПЮТЪР, ако поне една от грешките не е коригирана, или на 
отбора ПРИЯТЕЛИ, ако всичките 2 или 3 налични грешки са коригирани . В третото ниво се поправят не само 
граматически грешки, но и грешки, свързани с коректното използване на клавиша Space при разделянето на 
думите и при поставяне на препинателни знаци в текстовата компютърна информация . За правилно се смята 
еднократното използване на клавиша Space при разделяне на думите и еднократното му използване след пре-
пинателния знак . Смята се за грешка, ако преди препинателния знак (запетайката) е използван Space .

След успешно приключване на третото ниво от частта с корекциите на думите и словосъчетанията образо-
вателната игра продължава с нови задачи към учениците . Зареждат се пет картини в горния край на екрана и 
задача със следния текст: „Премести спортните уреди до съответните картинки със спорт!“. В долния край 
на екрана се движат бавно 10 принадлежности от различните видове спорт, изобразени на картините по-горе . 
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Децата трябва да преместят всяка фигура под/върху съответната картина със спорт, към която я причисляват . 
Ако при едно преминаване през екрана уредът не е преместен все още, той се появява отново на екрана, до-
като не се подреди . Неправилно поставяните уреди не се подреждат . В края на играта се появяват съобщение: 
„Браво! Продължаваш напред!“ и зелена стрелка, след щрак върху която се преминава по-нататък в играта .

В следващата част от образователната игра учениците трябва да довършат излизащите последователно на 
екрана изречения . За тази цел те трябва да позиционират курсора пред точката на недовършеното изречение 
и да въведат една от думите, които са в дясната част на екрана . Изреченията и пропуснатите думи са асоци-
ирани със спорта и героя, изобразени на картинките в горната част на екрана, които участваха и в предишната 
част от играта . При правилно въведена дума и след натискане на клавиша Enter върху съответната картинка, 
към която е асоциирано изречението, се появява усмихнат героят . При неправилно въведена дума върху кар-
тинката се появява намръщеното лице на героя . След правилно въвеждане на всички думи на екрана излиза 
съобщението: „Браво! Продължаваш напред!“ и зелена стрелка, след щрак върху която се преминава към 
последния екран на играта .

В последната част от играта учениците трябва да щракнат върху бутона с надпис „WordPad“ . С избор на 
бутона се отваря текстов файл със задачи и въведен текст . Учениците трябва да редактират въведения текст 
по указания в задачите начин . Екранът на играта може вече да бъде затворен, защото с изпълнението и на тези 
задачи приключват работата и упражненията на образователната игра към тема 17 .

ИГРА КЪМ ТЕМА 18 – „Празникът на свободата“
Целта на образователната игра към 18 . тема е да се упражнят познанията и уменията на учениците за работа 

с основните инструменти за оформяне на текста в текстообработващите програми: за промяна на размерите на 
шрифта (Font Size) и за промяна цвета на символите (Font Color) . Чрез образователната игра се проверяват и зат-
върждават и достигнатите знания на учениците по български език за съществителните и прилагателните имена .

В първия работен екран на играта учениците трябва да въведат от клавиатурата на осем места пропус-
натото словосъчетание „Трети март“, което е и заглавието на стихотворението, изобразено на екрана . Децата 
могат да проверят крайния очакван вариант на стихотворението след натискане на бутона „Помощ“ . Пълното 
изпълнение на първата задача приключва с появяване на усмихнатото лице на Ягодка, а от компютъра се чува 
окуражаващият възглас „Отлично!“ .

Зарежда се нова задача към текста от същото стихотворение „Трети март“, свързана с промяна на размера 
на буквите и цвета им по определен начин . За форматирането се използват инструменти от работния екран на 
образователната игра . По желание може да се натисне бутонът „Помощ“, за да се провери какъв е очакваният 
краен резултат . Правилното изпълнение на задачата отново приключва с усмихнато лице и възгласа „Отлично!“ . 
На екрана се изобразява и зелена стрелка за преминаване напред в играта .

В следващата задача се зарежда екран с ново стихотворение – стихотворението „Паметник“ . В първия ку-
плет на стихотворението учениците трябва да открият и оцветят по определен начин съществителните имена 
от женски и мъжки род . За проверка отново може да се използва бутонът „Помощ“ . Правилното изпълнение на 
задачата приключва с възглас „Правилно“ и появяването на екрана на усмихнато лице .

Зарежда се нова задача, свързана с втория куплет на същото стихотворение . В този случай се иска учени-
ците да открият и променят по определен начин цвета на думите, представляващи съществителни от единстве-
но и множествено число .

След приключване и правилно изпълнение и на тази задача се зарежда нова задача към стихотворението 
„Паметник“, която е свързана с откриване и форматиране със зелен цвят на прилагателните имена в цялото 
стихотворение .

След правилното изпълнение на трите подзадачи към стихотворението „Паметник“ се зарежда ново сти-
хотворение – стихотворението „Мила Родино“ . Преди изпълнение на задачите в образователната игра учителят 
може да обясни и припомни на учениците, че стиховете на това стихотворение са взети от българския химн .

В първата задача към стихотворението „Мила Родино“ се иска да се оцветят по определен начин съществи-
телните собствени имена, които се срещат в първия куплет . Във втората задача към същото стихотворение се 
иска в цялото стихотворение да се открият и оцветят по определен начин съществителните нарицателни име-
на . Последната трета задача към същото стихотворение е да се открият всички използвани в него прилагателни 
имена . След правилното изпълнение и на тази задача образователната игра приключва .
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ИГРА КЪМ ТЕМА 19 – „Приготви се за празник“

Целта на образователната игра към 19 . тема е да се усвоят придобитите познания на учениците за пра-
вилно въвеждане на текстова информация в компютърните документи – отделянето с един Space на думите и 
поставяне на Space само след препинателните знаци (става въпрос за знаците !, ? : .) . Упражняват се и уменията 
на учениците да форматират текст – промяна на шрифта, оцветяване на буквите, подравняване, а също и раз-
печатване на оформения текст . С играта се упражняват и достигнатите знания на учениците по математика и 
усвоените умения по български език да съставят благопожелания по различен повод .

При стартиране на играта се зарежда картина, изобразяваща магазин за подаръци . Задачата е децата да 
решат 10 текстови задачи, които се изписват последователно на компютърния екран . Верният отговор трябва 
да бъде написан на дисплея, изобразен на картината (на „касовия апарат“ пред „продавачката“) . След като пози-
ционират курсора и напишат отговора от клавиатурата, учениците трябва да натиснат Enter, за да потвърдят, 
че това е верният според тях отговор . Ако отговорът е правилен, усмихнатото лице на Панделка се появява на 
екрана, изписва се и се чува възглас „Браво“ . Ако отговорът е грешен – лицето на Панделка е намръщено, на ек-
рана се изписва и се чува възглас „Опитай пак!“ . Учениците трябва да напишат верния отговор, за да продължат 
напред в играта .

След правилно решение и на 10-те задачи се зарежда екран, в който на децата се указва да изберат Флаш 
или Панделка (нарисуваните им образи мигат подканващо на екрана) и да им помогнат да напишат поздрави-
телни картички . На картината е показано, че Флаш ще пише своята картичка на компютъра, а Панделка ще я 
надписва ръчно . При избор на един от двамата герои се зарежда поздравителен текст, но с допуснати грешки . 
Децата трябва да поправят всички грешки, за да могат да продължат напред в играта .

При Флаш грешките са компютърни (неспазено разстояние между думите или между думите и препинател-
ния знак) и пунктуационни (пропуснати препинателни знаци) . Правилният начин на изписване на поздрава е:

Честит празник, скъпа учителко!
Пожелаваме Ви щастие и много успехи!

Бъдете здрава! Бъдете винаги така лъчезарна!
Всички много Ви обичаме!

С уважение: учениците от 2. клас
При поздрава на Панделка грешките са само правописни и пунктуационни – грешни препинателни знаци, 

грешно изписани думи, липса на главна буква в началото на изречението . Правилният начин на изписване на 
поздрава е:

Честит празник, мила мамо!
Желая ти щастие и много успехи!
Бъди здрава и винаги усмихната!

Обичам те, мамо!
Целувки от мен: твоя дъщеря Панделка

След като приключат с редакцията на съответния текст, учениците трябва да натиснат бутона „Проверка“, 
за да видят дали всички грешки са намерени и отстранени . Ако грешките са открити и редактирани правилно, 
се появява усмихнатото лице на Ягодка или Зайо и възглас „Браво“, показващи, че играта продължава . Ако ге-
роите се появят с намръщени физиономии и се чуе възглас „Грешка“, децата трябва да потърсят още някоя не-
открита от тях грешка . В този случай се появява подсещащо мигане на изреченията, в които не всички грешки 
са отстранени . Ако децата по някакъв начин са изтрили или още повече объркали текста, с натискане на бутона 
„Отново“ сгрешеният текст се зарежда в първоначалния си вариант .

С правилното редактиране на двата поздрава – до мама (на Панделка) и до учителката (на Флаш), играта 
преминава към третата си заключителна част . Децата трябва да украсят последователно картичките и на двата 
поздрава . Те имат възможност да поставят орнаменти за украса, да оцветят буквите, да увеличат или намалят 
размера им и/или да центрират, или подравнят по друг начин изреченията . Готовата картичка може да се раз-
печата с натискане на бутона с картинката на принтер . С натискане на зелените, сочещи надясно, стрелки се 
преминава от едната към другата картичка и когато е приключила украсата и на двете картички – към послед-
ния екран с бутон за „КРАЙ“ на играта .
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ИГРА КЪМ ТЕМА 20 – „Да изпратим писмо“

Целта на образователната игра към 20 . тема е да се усвоят придобитите знания на учениците за превключ-
ване на клавиатурата в режим на работа от латиница на кирилица и обратно . С играта се упражняват и уменията 
на учениците да адресират правилно лично писмо, затвърждават се познанията им по околен свят и математика .

В началото на играта се зарежда картина, която представя как Панделка пише писмо до своя чуждестра-
нен приятел Томас, в което му разказва за забележителностите на България . Учениците трябва да познаят на 
снимките „Крепостта Баба Вида“, „Каблешковата къща“, „Рилския манастир“ и „Боянската църква“ . След правил-
но подреждане на четири от петте дадени примерни снимки се преминава със зелената стрелка към следва-
щия прозорец на играта .

В следващата част от играта учениците трябва да напишат адреса си на кирилица в горната лява част на 
импровизирания плик за писма . След превключване на клавиатурата на латиница те трябва да въведат личния 
си адрес, но написан с латински букви . За да се виждат децата, лентата със задачи (Task Bar) на работния плот 
и съответно иконата на инструмента за превключване на езиците (Language Bar), учителят трябва да натисне 
бутона Esc на клавиатурите им . По този начин екранът на играта се умалява и лентата със задачи се открива, 
откъдето учениците ще могат да упражнят превключването от кирилица на латиница и обратно . В двете полета 
може да се пише съответно само на кирилица и само на латиница, като за всеки ред учениците трябва предва-
рително да позиционират курсора, като щракнат еднократно с основния бутон на мишката . В тази част от иг-
рата няма ограничение за съдържанието на въведената информация, а само за вида на изписваните символи . 
След попълване с информация на всеки от редовете на „пощенския плик“ се появява стрелка за преминаване 
напред в играта .

В третата и последна част от играта учениците трябва да решат 20 задачи от таблицата за умножение . Кар-
тината изобразява пощенска станция, откъдето Панделка купува пощенски марки, за да пусне писмото до своя 
чуждестранен приятел . Учениците трябва да въведат от клавиатурата верния отговор на задачите в бялото 
текстово поле, след което да натиснат Enter за потвърждение . Въведен правилен отговор се илюстрира като 
отброяване на получено писмо . Ако е въведен грешен отговор, компютърът отчита едно неполучено писмо . 
Трябва учениците да са въвели поне 10 верни отговора, за да могат да приключат играта . Ако имат поне една 
грешка обаче, се изписва съобщение, според което те могат да излязат от играта или да си подобрят резултата . 
При по-малко от 10 верни отговора учениците не могат да излязат от играта (освен ако не се прекрати с бутона 
Х за затваряне на прозореца) . Учениците трябва да преминат отново през решаването на 20-те задачи и да има 
поне 10 верни отговора . Задачите при всяко повторение се редуват по различен начин . При резултат 20:0 изли-
за надпис: „Браво, ти се справи отлично!“ и играта приключва .

ИГРА КЪМ ТЕМА 21 – „Клубове по интереси“

Целта на образователната игра към 21 . тема е да се проверят знанията на учениците за командите, чрез 
които се отварят и съхраняват нови и създадени вече документи, способностите им да позиционират тексто-
вия курсор и да въвеждат символи (букви или цифри) от клавиатурата, а също така и умението им да избират 
елементи от работния екран . Чрез играта се затвърждават и придобитите познанията на учениците по Мате-
матика, Околен свят и Изобразително изкуство .

Със стартиране на образователната игра се зарежда екран с четири тестови задачи . Те са ориентирани към 
проверка и затвърдяване на придобитите в новия урок знания на учениците и са свързани с приложението на 
командите отваряне и съхранение на документите . Второкласниците трябва да поставят в празните текстови 
полета чрез влачене една от командите, изписани в долния край на работния екран . При правилно подрежда-
не на четирите команди, съответно New, Open, Save as и Save, се визуализира зелената, сочеща надясно стрелка 
за преминаване напред в играта .

В следващата част от играта учениците трябва да си припомнят изгледа на прозореца на командата Open, 
чрез която се отварят предварително създадени и съхранени на компютъра или на външни носители на ин-
формация, папки и/или документи . Чрез захващане, влачене с натиснат основен бутон на мишката и пускане 
15-те елемента се подреждат последователно и логично до крайното сглобяване на прозореца .

Сглобеният прозорец на командата Open се превръща в нов активен екран на играта, от който учениците 
трябва да изберат един от трите клуба по интереси, представени като папки с информация: „Време и кален-
дар“, „Какъв да стана“ и „Рисуване със задачи“ . С едно щракване върху папката на произволно избран клуб 
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учениците „влизат“ в него и могат „да проследят“ заниманията там . Влизането във всеки от клубовете се визу-
ализира с отваряне на една от вратите на три класни стаи, в които са се събрали деца с еднакви интереси .

При избор на клуба с наименование „Време и календар“ учениците преговарят познанията си по мате-
матика и околен свят . Чрез решаване на 12 тестови задачи се проверяват познанията им за мерните единици за 
време и за годишния календар . Върху нарисувания монитор на основната картина последователно се изреж-
дат задачите, чиито отговори децата трябва да впишат чрез клавиатурата в зеленото текстово поле под изобра-
зения монитор . Всеки въведен отговор се потвърждава с натискане на клавиш Enter. Ако въведеният отговор 
е верен, в жълтото поле в горната част на работния екран се визуализира една звездичка . Броят на визуализи-
раните звездички след последната задача показва и броя на вярно решените задачи . Ако звездичките (вярно 
решените задачи) са 5 или под пет, децата трябва да се върнат към първата задача и да повторят решението им . 
Ако звездичките са до 10, децата могат да продължат напред или да се върнат обратно и да подобрят резултата 
си . При 10 и повече звездички се продължава напред в образователната игра .

При избор на клуба „Какъв да стана“ се зарежда екран, в лявата част на който има рисунка, представяща 
някаква професия . В дясната част на екрана има поле, в което се изреждат различни наименования на про-
фесии . В текстовото поле, разположено в долната част на екрана, учениците трябва да напишат коя професия 
е визуализирана чрез рисунката на екрана . Наименованието на професията се въвежда от клавиатурата и се 
потвърждава с натискане на Enter . За правилния избор на професия и вярното ù изписване децата могат да 
направят справка в по-горното поле . Картините с професиите са 12 и се сменят след всяко разпознаване на 
предишната . С изреждане на всички картини (при всяко стартиране на играта тяхната последователност е раз-
лична) тази част от образователната игра приключва и може да се премине напред .

Третият клуб е „Рисуване със задачи“ . Задачата в тази част от образователната игра е второкласниците 
да изберат част от неоцветената картина . При този избор се визуализира поле, в което е изписан математиче-
ски израз, а до него е изобразена цветна точка . При правилно решение на задачата избраната част се оцветява 
с показания цвят . След оцветяване на всички сиви елементи се преминава напред в играта .

След изреждане на игрите към трите клуба, което може да е в произволна последователност, тази образо-
вателна игра приключва .

ИГРА КЪМ ТЕМА 22 – „Пролетен карнавал“

Целта на образователната игра към 22 . тема е да се затвърдят уменията на учениците да въвеждат текст 
от клавиатурата, да създават комбинирани документи, съставени от текст и графичен обект, и да разпечатват 
офор мените документи . С играта се упражняват и уменията на учениците да изготвят покана по определен 
повод, познанията им за известни приказни герои и знанията им по математика .

След стартиране на играта се зарежда екран, разделен на две части . В лявата част е екранът образец, на който е 
показан примерен текст и оформление на покана за пролетен карнавал . В дясната част на екрана учениците трябва 
да въведат примерния текст или текст по свой избор . В горната част на екрана са разположени инструменти за фор-
матиране на въведения текст (промяна на размера, задаване на цвят и подравняване в работното поле на символи-
те), инструмент за вмъкване на картинка в текста и инструмент за отпечатване на оформената покана . След приключ-
ване на работата на учениците по този екран те могат да преминат към следващия със сочещата надясно стрелка .

Във втората част на образователната игра учениците символично трябва да раздадат изготвените от тях по-
кани . Пощальон е зайчето, което е на колело и пренася поканите между две къщички, разположени в двата края 
на екрана . Докато зайчето велосипедист премине от лявата до дясната къщичка, децата трябва да решат една 
задача, а отговора ù да напишат в долната част на екрана (там е позициониран мигащият курсор) . Ако децата не 
въведат отговор, докато колоездачът премине от едната до другата врата на къщичките, поканата се смята за 
неполучена . Също така покана не е получена и ако за решение на задачата е въведен грешен отговор . В двата 
случая (при грешен или при невъведен навреме отговор) се чува неодобрителен възглас и се показва намръще-
ното лице на Ягодка, а едновременно с това в синтезиран вариант се изписват задачата и вярното решение към 
нея . Всяка вярно решена задача и вярно изписан от клавиатурата отговор се смята за една доставена покана . При 
правилен отговор се чува одобрителен възглас и се показва усмихната ръкопляскаща Ягодка . Задачите са 10 и е 
важно след въвеждане на всеки отговор да се натисне клавиш Enter за потвърждение . Последните три задачи са 
по-трудни и за тях скоростта на заека пощальон е забавена, за да имат възможност децата да прочетат по-дъл-
гото условие и да обмислят решението . След изреждане и на 10-те задачи излиза съобщение, което информира 
учениците с колко задачи са се справили успешно и съответно колко от поканите са доставени . Ако правилно 



31

решените задачи са по-малко от 10, учениците имат възможност да повторят играта и да подобрят резултата си, 
като изберат сочещата наляво стрелка . Ако всички задачи са верни или децата не желаят да променят резултата, 
те могат да преминат към следващата част от образователната игра с избор на сочещата надясно стрелка .

В третата част от играта учениците трябва да поставят чрез влачене правилното заглавие под всяка от 
картинките с известни герои от детски приказки и книжки . Не е допустимо погрешно свързване на картинка 
със заглавие . При всяко влачене на заглавие до правилната или неправилната картинка се появява усмихна-
тото или намръщеното изображение на Мишка и се чува съответният възглас . Картинките и заглавията могат 
да бъдат свързвани в произволна последователност . След подреждането и на десетте заглавия се преминава 
със сочещата надясно стрелка към още един екран от тази задача . Тук е дадено указание на децата да изберат 
един от героите на картинките, като щракнат върху него . С щракване с основен бутон на мишката върху някоя 
картинка се отваря текстов файл със стихотворението „Весел карнавал“, автор Методи Христов . При желание 
и възможност документът може да бъде разпечатан или допълнително форматиран с цел упражнение на уче-
ниците . Образователната игра приключва с връщане от лентата със задачи Task Bar към екрана ù, където може 
да се натисне бутонът „Край“ или да се излезе с бутона „Х“, разположен в горния десен ъгъл на работния екран .

ИГРА КЪМ ТЕМА 23 – „Видове информация“

Целта на образователната игра към 23 . тема е да се затвърдят знанията на учениците да разпознават видо-
вете информация (текстова, графична и звукова), да отварят файлове чрез бърз двоен щрак с основния бутон 
на мишката върху името им, да работят с аудиоплеър и да управляват възпроизвеждането на звук . С образова-
телната игра се упражняват в извънкласно четене и в знанията и уменията си по математика и музика .

Със стартиране на играта се зарежда екран, представляващ плетеница от различни фигури . В горната част 
на екрана се появяват напътстващи указания за действията на учениците . Последователно учениците трябва 
да изберат двата равнобедрени триъгълника (като щракнат първо върху единия, а после върху другия триъ-
гълник с номера на фигурите 43 и 36) . Следващите инструкции са: да се изберат двата разностранни триъгъл-
ника (фигури 7 и 13); двата кръга (фигури 74 и 39) и двата квадрата (фигури 11 и 22); фигурите с еднакъв брой 
десетици (58 и 55, 84 и 87, 15 и 17) и накрая фигурите с равни произведения (1 .8 и 2 .4, 6 .4 и 3 .8, 2 .6 и 4 .3, 3 .6 и 4 .9) . 
С всеки избор на съответната двойка фигури се разкрива част от картината под тях, представляваща работно 
място с компютърна конфигурация . Тази част от образователната игра приключва със съобщение „Ти се спра-
ви отлично!“ и възможност да се премине напред в играта чрез зелената, сочеща надясно, стрелка .

В следващата част от играта учениците трябва да отворят всеки от деветте файла, чиито имена се виждат в 
крайната лява колона на импровизирана таблица . За да отворят всеки от файловете, те трябва да щракнат вър-
ху името му бързо два пъти с основния бутон на мишката . След като чуят или видят съдържаща се информация 
във файла, трябва да определят вида ù – текстова, графична или звукова . Това става, като щракнат върху едно 
от кръгчетата срещу името на файла, указващо към кой тип информация децата причисляват този файл . Ако се 
щракне върху грешно кръгче (в невярна колона с тип информация), грешката се визуализира и озвучава, което 
указва на децата да променят избора си . В тази част от играта, когато се отварят текстовите или графичните 
файлове, екранът се сменя с екрана на съответната приложна програма (Word или Paint), с която е направен . 
В този случай учителят трябва да помогне на детето да се върне към екрана на образователната игра, като 
потърси иконата ù върху лентата със задачи (Task Bar) . С правилно определяне на деветте файла в колоните, 
наименувани с трите вида информация, играта приключва .

С избор на зелената стрелка се преминава към третата част от играта . Тук учениците трябва да пуснат всеки 
един от аудиоплеърите, да чуят музиката, да определят коя картинка и кой надпис да поставят (чрез влачене) в 
празното квадратче над съответния плеър и след това да спрат музиката . Неправилният избор се визуализира . 
След подреждане на четирите картинки и етикета с надписи тази част от играта приключва . С натискане на со-
чещата надясно зелена стрелка се преминава към последната част от играта „Видове информация“ .

В тази част на играта учениците трябва да пуснат плеъра, разположен в дясната част на работния екран . 
При включване на плеъра се стартира филм, направен от пейзажи и природни красоти на нашата родина, кой-
то е озвучен с песента „Високи сини планини“ . Под плеъра са дадени думи от съдържанието на песента . В лявата 
част на екрана е изписано стихотворението „Високи сини планини“, автор Младен Исаев . Някои от думите в сти-
хотворението са пропуснати . Учениците трябва да намерят вярната дума и да я поставят на правилното място, 
като ако не са сигурни за думата, трябва да се заслушат по-внимателно в песента . С правилната подредба на 
всички пропуснати думи и с приключването на филма и песента се стига и до края на тази образователна игра .
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ИГРА КЪМ ТЕМА 24 – „Стигни до приказката“

Целта на образователната игра към 24 . тема е да се упражнят уменията на учениците да управляват (пускат, 
поставят в режим на пауза, спират, превъртат, намаляват и увеличават звука) аудио- и медиаплеъри . В играта 
се затвърждават знанията на учениците по математика и уменията им да решават правилно текстови задачи, 
познанията им по околен свят и домашен бит и техника, уменията им при четене на приказки или други ли-
тературни творби да разпознават авторовата реч и репликите на различните герои, както и да разпознават 
известни приказки и стихотворения .

Играта е озаглавена „Стигни до приказката“, защото учениците трябва да преминат през различни „препят-
ствия“ (задачи), докато стигнат позната, забавна и интересно представена приказка . В първата част те трябва 
да решат 10 текстови задачи с нетрадиционно съдържание на космическа тема . Идеята за избора на задачите 
е, че евентуално урокът, към които е разглеждана образователна игра, може да съвпадне с 12 април – Между-
народния ден на космонавтиката и авиацията . Децата трябва да открият верния отговор на всяка от задачите 
върху една от петте ракети, които виждат на екрана . С еднократен щрак върху правилното решение избраната 
ракета се изстрелва . Ако е посочен грешен отговор, съответната ракета изгаря и второкласниците трябва да 
потърсят и изберат отново вярната ракета . След решение и на 10-те задачи може да се премине към следваща-
та част от играта .

Във втората част от играта учениците могат да прочетат подбраната за тях весела приказка „Отишла баба 
за дренки“ . С това обаче не се изчерпва задачата за тях . В горната част на работния екран има инструменти за 
форматиране на представения текст, а под тях са инструкциите за исканото форматиране . С различни цветове 
децата трябва да оцветят заглавието на приказката, авторовата реч, репликите на мечката, репликите на бабата 
и името на автора на приказката . Когато са готови, учениците могат да преминат напред в играта, като щракнат 
върху зелената стрелка, сочеща надясно, в горния край на екрана . Дори и да не са се справили напълно или 
абсолютно вярно със задачата, децата могат да преминат към следващата част . По желание с инструмента, 
представляващ завита наляво стрелка (Undo), може да се откаже направеното към момента форматиране (оц-
ветяване) и да се върне първоначалният вариант на изгледа на текста .

В следващата трета част на играта се зарежда екран с медиаплеър . Картинки, представящи отделни мо-
менти от приказката, са филмирани, анимирани и озвучени . Учениците трябва да упражнят придобитите от тях 
познания за пускане, поставяне в режим на пауза, спиране, превъртане на кадрите, намаляване и увеличаване 
звука на плеъра . След първото натискане на „Стоп“ или „Пауза“ на екрана се визуализира зелената стрелка за 
преминаване напред в играта . Когато учениците са изслушали приказката и са упражнили уменията си за рабо-
та с плеър, те могат да преминат към следващата и последна част от играта .

В тази част учениците трябва да прослушат десет кратки откъса от известни и познати приказки . С нея се 
затвърждават уменията на учениците да управляват плеър, като в този случай се възпроизвежда само звук 
чрез плеъра (аудиоплеър) . Въз основа на краткото съдържание от чутата приказка децата трябва да я разпоз-
наят, да изберат подходящата картинка към нея и да я поставят в празното правоъгълно поле над съответния 
плеър . Представени са откъси от следните приказки в описаната последователност: „Болен здрав носи“; „Дя-
довата ръкавичка“; Ежко Бежко и Зайо Байо“; „Косе Босе“; „Мравката и лъвът“; „Орел и врабец“; „Сливи за смет“; 
„Умната готвачка“; „Вълкът и седемте козлета“; „Защо заекът има къса опашка“ . След подредбата на всички кар-
тинки тази част от играта приключва, а с това се стига и до края на образователната игра .

ИГРА КЪМ ТЕМА 25 – „Подреди кадрите“

Чрез образователната игра към 25 . тема се затвърждават и прилагат знания и умения за създаване на ка-
дри и за подреждането им в определена последователност . Осъществени са интегративни връзки с учебните 
предмети Български език и литература, Околен свят и Изобразително изкуство.

При стартиране на играта се появява картина с героите Панделка, Флаш, Зайо, Ягодка, Мишка . Пред тях 
има част от филмова лента . Надписът горе „Подреди кадрите“ подсказва, че обсъждат как да подредят кадри, 
за да създадат анимиран образ . Долу има бутон „Старт“ . При щрак върху него се появява екран, в който има част 
от филмова лента, но липсват кадри . Под тях има картинки, които учениците трябва с влачене да поставят във 
филмовата лента в такава последователност, че да се получи анимиран образ . В екран долу се сменят поставе-
ните картинки и учениците добиват нагледна представа за анимация . Затвърждават се знанията за компютърна 
анимация, кадър и анимиран образ .
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Правилното или грешното изпълнение (отговор, действие) се маркират с подходяща анимация и звук . При 
грешка учениците имат възможност да преподредят картинките . Появява се зелена стрелка . При щрак върху 
нея се преминава към следващата задача, която е еднотипна с първата . След изпълнение и на третата такава 
задача учениците имат възможност да нарисуват свои кадри с помощта на предложените инструменти и да 
създадат анимиран образ . След изпълнение на задачата се появява зелена стрелка, при щрак върху която уче-
ниците се връщат към началния екран . При щрак върху бутон „Край“ се излиза от играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 26 – „Обичам сезоните“

Чрез образователната игра към 26 . тема се затвърждават и прилагат знания и умения за създаване на 
комбиниран компютърен документ чрез комбиниране на анимация и графично изображение . Осъществени са 
интегративни връзки с учебните предмети Български език и литература, Математика, Околен свят и Изобра-
зително изкуство.

При стартиране на играта се появява началният екран, разделен на четири части . Във всяка от тях има 
картина, изобразяваща определен сезон . Над тях има надпис: „Любими сезони“. Учениците имат възможност 
да изберат сезон, като щракнат върху съответната картина .

При щрак върху картинка, изобразяваща пролетен пейзаж, се появява екран . Вдясно се намират 5 картинки, а 
вляво е основната картина, върху която има 5 въпросителни знака . При щрак върху въпросителен знак се появява га-
танка, чийто отговор учениците трябва да въведат в белия правоъгълник долу и да натиснат клавиш Enter . При грешен 
отговор се появява надпис „Опитай пак!“, а при верен – на мястото на въпросителния знак се появява съответната кар-
тинка, вече анимирана . При изпълнение на задачата се появява усмихната Панделка и названието на сезона, и зелена 
стрелка, при щрак върху която учениците се връщат към началния екран и имат възможност да изберат друг сезон .

При щрак върху картинка, изобразяваща морски пейзаж, се появява нов екран . Вдясно се намират 5 картинки, 
а вляво е основната картина, върху която има 5 въпросителни знака . При щрак върху въпросителен знак се появява 
задача, чието решение учениците трябва да въведат в белия правоъгълник долу и да натиснат клавиш Enter. При 
грешен отговор се появява надпис „Опитай пак!“, а при верен – на мястото на въпросителния знак се появява съ-
ответната картинка, вече анимирана . При изпълнение на задачата се появява усмихната Панделка и названието на 
сезона, и зелена стрелка, при щрак върху която учениците се връщат към началния екран, за да изберат друг сезон .

При щрак върху картинка, изобразяваща есенен пейзаж, се появява екран, в който има 3 текста и задача 
учениците да открият съществителните имена и ги направят в червен цвят, а глаголите – в син цвят . След изпъл-
нение на задачата те могат да проверят как са се справили, като използват бутон „Провери“ . При грешка в някой 
от текстовете се появява намръщено личице и се чува „Опитай пак!“ . При изпълнение на задачата се появява 
усмихната Панделка и названието на сезона . Появява се зелена стрелка, при щрак върху която учениците се 
връщат към началния екран и избират друг сезон .

При щрак върху картинка, изобразяваща зимен пейзаж, се появява екран . В него има 2 текста и задача 
учениците да открият прилагателните имена и ги направят в зелен цвят . След изпълнение на задачата те могат 
да проверят как са се справили, като използват бутон „Провери“ . При грешка в някой от текстовете се появява 
намръщено личице и се чува „Опитай пак!“ . При изпълнение на задачата се появява усмихната Панделка и наз-
ванието на сезона . Появява се зелена стрелка, при щрак върху която учениците се връщат към началния екран . 
При щрак върху бутон „Край“ се излиза от играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 27 – „Да поиграем с Пипи“

Чрез образователната игра към 27 . тема се затвърждават и прилагат знания и умения за създаване на комбиниран 
компютърен документ чрез комбиниране на графично изображение, анимация и звук . Осъществени са интегративни 
връзки с учебните предмети Български език и литература, Математика, Музика и Изобразително изкуство.

При стартиране на играта се появява Флаш, който е застанал пред входна врата, до кутия за писма . Държи 
писмо, а лицето му изразява недоумение . Сякаш иска да върне писмото на пощальона, който се вижда в дале-
чината, защото не е за него . Горе има надпис: „Помогни на Флаш да разбере за кого е писмото!“.

При щрак върху бутон „Старт“ се появява кръстословица . При всеки верен отговор се появява усмихнато 
личице и се чува „Правилно!“ . При попълване на цялата кръстословица в оцветените квадратчета се чете: ТОМИ 
И АНИКА . Учениците разбират за кого е писмото . При щрак върху зелената стрелка се появяват двамата герои, 
пред които има плик . Той се отваря и се появява лист с текст, който учениците трябва да редактират .
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След редакцията текстът е: Томи и Аника да дойдат у Пипи на рожден ден утре следобед. Облекло: 
каквото искат.

Появява се усмихната Пипи и се преминава към следващата задача: учениците да помогнат на Томи и Ани-
ка да създадат анимирана музикална картичка за рождения ден на Пипи . Екранът е разделен на две части – от-
ляво е започнатата картичка, а отдясно учениците имат възможност да изберат картинки и подходяща музика, 
за да я довършат . Могат да използват различен цвят и размер на текста, като използват предложените инстру-
менти . При щрак върху зелената стрелка учениците могат да видят своята вече готова картичка .

Отново се появява зелена стрелка и при щрак върху нея се виждат части от пъзел, който учениците трябва 
да подредят . При правилно поставяне на всяка част, тя става неподвижна . При подреждане на пъзела се появя-
ва надпис „Браво на таб!“ и бутон „Край“ за изход от играта .

ИГРА КЪМ ТЕМА 28 – „Да отидем на цирк“
Чрез образователната игра към 28 . тема се упражняват и затвърждават знанията на учениците за създава-

не на собствен компютърен проект по дадена тема . Междупредметните връзки са с Български език и литера-
тура, Математика, Изобразително изкуство.

При зареждане на играта върху фона на началния екран се появява цирк и текст: „Решавам и се забавля-
вам“. При щрак в бутона „Старт“ се започва играта . Първо ниво: Картинка с пудели и текст: „Щракни в числата, 
които се делят на 3!“. Учениците трябва да щракат с мишката в топките . При верен отговор те се оцветяват, а 
при грешен – изчезват . Отстрани се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият 
брой точки, които ученикът е натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Второ ниво: Картинка със слонове и балони и текст: „Щракни в балоните, в които числата се делят на 
4!“. Учениците трябва да щракат с мишката в балоните . При верен отговор те излитат, а при грешен се пукат . 
Отстрани се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които 
ученикът е натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Трето ниво: Картинка с понита и текст: „Щракни в числата, които се делят на 5!“. Учениците трябва да 
щракат с мишката в бели кръгове . При верен отговор кончето се разлюлява, а при грешен – изчезва . Отстрани 
се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които ученикът е 
натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Четвърто ниво: Картинка с клоуни, маймунка и текст: „Щракни в балоните, в които числата се делят на 
6!“. Учениците трябва да щракат с мишката в балоните . При верен отговор те излитат, а при грешен се пукат . 
Отстрани се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които 
ученикът е натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Пето ниво: Картинка с пудели и текст: „Щракни в числата, които се делят на 7!“. Учениците трябва да 
щракат с мишката в белите кръгове . При верен отговор те се оцветяват, а при грешен – изчезват . Отстрани се 
записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които ученикът е на-
трупал, и зелена стрелка за продължаване .

Шесто ниво: Картинка със слонове и балони и текст: „Щракни в балоните, в които числата се делят на 
8!“. Учениците трябва да щракат с мишката в балоните . При верен отговор те излитат, а при грешен се пукат . 
Отстрани се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които 
ученикът е натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Седмо ниво: Картинка с понита и текст: „Щракни в числата, които се делят на 9!“. Учениците трябва да 
щракат с мишката в бели кръгове . При верен отговор кончето се разлюлява, а при грешен – изчезва . Отстрани 
се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които ученикът е 
натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Осмо ниво: Картинка с клоуни, маймунка и текст: „Щракни в балоните, в които числата се делят на 10!“. 
Учениците трябва да щракат с мишката в балоните . При верен отговор те излитат, а при грешен се пукат . Отстра-
ни се записва броят на точките . След приключване на нивото се появяват общият брой точки, които ученикът е 
натрупал, и зелена стрелка за продължаване .

Девето ниво: Учениците трябва да направят проект на афиш за цирк . С влачене да поставят подходящи 
картинки, да въведат липсващите участници, дата и час, да форматират текста по желание, с избрани от тях 
размер и цвят . Афишът може да се отпечата . Това е краят на играта .
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ИГРА КЪМ ТЕМА 29 – „В страната на знанието“

Чрез образователната игра към 29 . тема се затвърждават и прилагат усвоените знания и умения за работа 
с изучените програми . Осъществени са интегративни връзки с учебните предмети Български език и литерату-
ра, Математика и Околен свят.

При стартиране на играта се появява картина, в която се вижда каса за продажба на билети и 4 деца . При 
щрак върху бутона „Старт“ се появява влакче с героите Панделка, Флаш, Зайо, Ягодка и Мишка и надпис: „Избе-
ри герой, с когото да обиколиш страната на знанието!“ . При щрак върху едно от децата то се появява пред 
касата и надпис: „Купи си билет!“ . При щрак върху билет се появява задача, отговорът на която учениците 
трябва да въведат в празния правоъгълник под нея и да натиснат клавиш Enter . При грешен отговор се появява 
текст „Не!“, а при верен отговор се появява текст: „Ти отговори правилно! Можеш да се качиш на влака!“ . 
При щрак върху появилата се зелена стрелка избраното дете се „качва“ в последния вагон и влакът потегля .

Появява се картина с необикновена градина – в листата на дърветата има думи, виждат се 4 знака – жълт 
триъгълник с червен контур и удивителен знак . За да се премине през градината, трябва да се щракне върху 
всеки знак и да се изпълни поставената задача . Задачите са от учебния предмет Български език и литература.

При щрак върху знака в първото дърво се появява въпрос: „Какви са думите в листата на дървото?“ . 
Учениците трябва да въведат отговора в полето долу и да натиснат клавиш Enter . При грешен отговор се появя-
ва текст: „Не!“ и учениците могат да поправят грешката си . При верен отговор се появява текст „Браво!“ и знакът 
променя цвета си – контурът става зелен и може да се премине нататък .

При щрак върху знака във второто дърво задачата е аналогична, но думите в листата на това дърво назо-
вават други части на речта .

При щрак върху знака във водата се появява задача: „Състави изречение с думите!“ . Учениците трябва 
да въведат в полето долу изречението от клавиатурата и да натиснат клавиш Enter . При грешен отговор се 
появява текст: „Не!“ и учениците могат да поправят грешката си . При верен отговор се появява текст „Браво!“ и 
знакът променя цвета си .

При щрак върху знака до пощенската кутия се появяват две изречения, на които учениците трябва да по-
ставят подходящи препинателни знаци и да натиснат клавиш Enter . При грешен отговор се появява текст „Не!“ и 
учениците могат да поправят грешката си . При верен отговор се появява текст „Браво!“ и знакът променя цвета 
си . Появява се влакчето и зелена стрелка .

При щрак върху нея се появява картина, изобразяваща детска площадка, на която има пясъчник, пързалка 
във форма на цифра 2, триъгълна рамка с цифри, камионче от геометрични фигури, табела, украсена с балони 
и надпис 1 ЮНИ, птица в небето от геометрични фигури . Отново има познатите знаци, върху които учениците 
трябва да щракнат . Ясно е, че задачите ще бъдат от учебния предмет Математика .

При щрак върху знака до пързалката се появява задача учениците да открият кои от дадените числа се 
делят на 4 и да ги запишат в празния правоъгълник, започвайки от най-малкото . След въвеждане на всяко чис-
ло трябва да натискат клавиш Enter. При грешен отговор се появява текст: „Не!“ и учениците могат да поправят 
грешката си . При верен отговор се появява текст: „Браво!“ и знакът променя цвета си .

При щрак върху знака до триъгълната рамка се появява задача да се поставят подходящи числа в празните 
квадрати, за да стане тя занимателна, т .е . сборът на числата във всяка от страните на триъгълника трябва да е 
едно и също число . При грешен отговор се появява текст „Не!“ и учениците могат да поправят грешката си . При 
верен отговор се появява текст „Браво!“ и знакът променя цвета си .

При щрак върху знака в пясъчника се появява текстова задача за намиране на обиколката му . При вярно 
въведен отговор в празното поле се появява текст „Браво!“ и знакът променя цвета си .

При щрак върху знака под птицата се появява текстова задача . Отново при вярно въведен отговор в праз-
ното поле се появява текст „Браво!“ и знакът променя цвета си . Появяват се влакчето и зелена стрелка .

При щрак върху нея се преминава към трето ниво . В центъра на екрана има картина – Панделка е сред 
природата, а наоколо има 4 знака, върху които учениците трябва да щракнат . Задачите ще бъдат от учебния 
предмет Околен свят. Под картината има поле, в което учениците да въведат отговорите на поставените зада-
чи, а отдясно – правоъгълник, в който те ще се появяват .

При щрак върху знака до щъркела се появява надпис: „На картината има представители на неживата 
природа. Напиши ги!“.

Учениците въвеждат отговорите и натискат клавиш Enter . При грешен отговор се появява текст „Не!“, а при 
верен отговор „Браво!“ и знакът променя цвета си . Възможни отговори: вода, въздух, скали, планини, камъни .
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При щрак върху знака до храста се появява надпис: „Напиши кои диви животни виждаш на картина-
та!“. Изпълнението на задачата е аналогично на предишната .

При щрак върху знака на поляната се появява надпис: „запиши само храните от животински произход 
от картината!“ . Изпълнението на задачата е аналогично . Верни отговори: сирене, мляко, яйца .

При щрак върху знака до букета на Панделка се появява надпис: „запиши от какви цветя е букетът на 
Панделка“ . Изпълнението на задачата е аналогично с предишните . Отново при вярно въведен отговор в праз-
ното поле се появява текст: „Браво!“ и знакът променя цвета си . Появява се зелена стрелка . При щрак върху 
нея се появява влакчето, на което е изписано ВАКАНЦИЯ . Учениците са преминали успешно през страната на 
знанието . Появява се надпис: „Довиждане! Ще се срещнем отново в трети клас!“ и играта приключва .
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РАБОТА С КНИЖНОТО ТЯЛО

Книжното тяло е учебно помагало, предназначено за индивидуална работа на учениците от втори клас в ча-
совете по информационни технологии, изучавани като задължителноизбираема подготовка . Съдържа 27 урока 
за нови знания и три теста, съответно за входно ниво, текущ контрол и за изходно ниво . Всеки урок е разгърнат 
на един разтвор от книжното тяло и към него е разработена по една образователна игра, включена в учебния 
софтуерен продукт . Към тестовете, предвидени за проверка и оценка на знанията на учениците, няма игри .

Примерен разтвор от учебното помагало е даден по-долу:

1

10

11

12

8

7

9

2

3

4

5

6

1 . Пореден номер на темата и нейното заглавие .
2 . Рубрика „Виж какво ще научиш тук“ – синтезиран вариант на новите знания и ключовите понятия .
3 . Нови знания и умения към темата .
4 . Илюстративен материал към новите знания на съответната тема .
5 . Рубрика „Помисли и изпълни!“ – задачи за самостоятелна работа в книжното тяло .
6 . Картина (схема или компютърно изображение) към задачите за самостоятелна работа в книжното тяло .
7 . Междупредметни връзки, направени в теоретичната и игровата част на съответната тема .
8 . Сюжетна картина, подсказваща игровия сценарий на софтуерния продукт .
9 . Въпроси и задачи към сюжетната картина .
10 . Рубрика „Упражни и отговори!“ – задачи за упражнение и въпроси към съответната тема с включените 

в нея нови знания и умения .
11 . Картина (схема или компютърно изображение) към задачите за упражнение и/или въпросите .
12 . Име на образователната игра към съответната тема, включена в образователния софтуер .
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Възможна организация на учебния час, при която се дават насоки за приложението и използването на 
книжното тяло, е следната:

Урокът може да започне с преговор и актуализиране на достигнатите знания на учениците по изучаваната 
приложна програма . Учителят поставя новата темата, въвежда ключовите понятия към нея и в хода на урока 
насочва вниманието на учениците към илюстративния материал в книжното тяло .

Учениците стартират разглежданото в урока приложение и упражняват новите инструменти и умения, 
включени в темата на съответния урок . Първично затвърдяване на новите знания се постига чрез изпълнение 
на задачите от лявата страница на книжното тяло .

Урокът може да продължи с описание или съставяне на разказ по сюжетната картина от дясната страница 
на книжното тяло .

Останалата част от организацията на часа може да се съобрази с броя на компютърните работни места в 
учебната зала (стая):

Ако за всички деца има самостоятелни компютърни места, учителят може първо да обсъди с учениците 
въпросите и задачите към сюжетната картина и обобщаващите въпроси в края на темата (рубриката „Упражни 
и отговори!“) . След пълно изчерпване на информацията задачите и останалите дейности към книжното тяло се 
пристъпва към работа със софтуерния продукт . Учениците прочитат името на образователната игра към темата 
(най-отдолу в десния разтвор на книжното тяло), както и номера на темата, намират играта в учебния диск и 
пристъпват към нейното стартиране . Учителят ги насочва какви междупредметни връзки са включени в играта 
и ги подпомага в изпълнението на задачите към нея .

Ако няма достатъчно работещи компютърни конфигурации за всички деца, учителят прави разпределе-
ние на ролите на децата . Част от учениците се разпределят да изпълнят всички необсъдени до момента задачи 
и въпроси в книжното тяло – под сюжетната картина и задачите от раздела „Упражни и отговори“ . Останалите 
ученици намират включената към съответната тема образователна игра в софтуерния продукт . Учителят под-
помага децата, работещи с учебния софтуер, при изпълнение на образователната игра и едновременно с това 
проверява как се справят и децата, работещи по задачите в книжното тяло . При наличие на достатъчно време 
дейностите на децата се разменят .

В края на часа учителят прави обобщение на новите знания и умения, които учениците са научили по вре-
ме на учебния час и са приложили при работа с разглеждана приложна програма и с образователния софтуер . 
Припомня на учениците използваните ключови понятия и упражнените знания чрез междупредметните връз-
ки . Учителят поставя 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 . На децата, които имат компютърни системи вкъщи, се препо-
ръчва да изпълнят отново образователната игра и на домашните си компютри .
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАзПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ
ОТ УЧЕБНОТО СъДъРЖАНИЕ

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ зА 2. КЛАС

Календар
Тема Вид на уро-

ка Дейности
Месец Сед-

мица

IX 1 . 

Правила за работа 
в компютърен ка-
бинет . Устройства и 
програми
(Начален преговор)

комбини-
ран

Разпознаване, назоваване на компютърните устрой-
ства и затвърдяване на знанията за предназначението 
им .
Актуализиране на правилата за работа в компютърния 
кабинет .
Игра „Познай ме!“

IX 2 . 
Тест – входно ниво за проверка 

и оценка на 
знанията

X 3 . 

Светът около мен е 
пълен с информация

НЗ Актуализиране на правилата за работа в компютърния 
кабинет .
Определяне на видовете информация според източника ù .
Запознаване и назоваване на различни носители на ин-
формация, капацитет .
Игра „Музикални инструменти“

X 4 . 

Прозорец на програ-
ма . Управление на 
прозорец

НЗ Запознаване с различни начини за стартиране на ком-
пютърна програма .
Запознаване с елементите на прозорец на програма .
Усвояване на знания и умения за управление на прозо-
рец на програма .
Актуализиране на знанията за работа с клавиатурата – 
въвеждане на думи и изречения .
Актуализиране на действията щракване и влачене с 
мишката .
Игра „Да играем боулинг“

X 5 . 

Графична програма . 
Работа с готови гра-
фични елементи

НЗ Запознаване с възможностите на графичните редакто-
ри .
Разпознаване на графично изображение .
Посочване на готови графични елементи .
Създаване на графично изображение с готови графич-
ни форми .
Игра „На пчелина“

X 6 . 

Програма Paint – 
прозорец, инстру-
менти „Четки“ и 
„Гума“ 

НЗ Представяне на програма Paint, стартиране по различ-
ни начини .
Усвояване на алгоритъм за работа с инструментите 
„Четки“и „Гума“ .
Усвояване на практически умения за избор на разли-
чен размер на следата от четката и различна големина 
на гумата .
Игра „Какво знаеш за домашните животни“
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Календар
Тема Вид на уро-

ка Дейности
Месец Сед-

мица

XI 7 . 

Инструмент „Кофа“ . 
Основен и допълни-
телен цвят

НЗ Затвърждаване на знанията за програма Paint и начи-
ните за стартирането ù .
Запознаване с инструмент „Кофа“ и усвояване на алго-
ритъм за работа .
Усвояване на практически умения за избор на основен 
и допълнителен цвят от палитрата .
Игра „Любими играчки“

XI 8 . 

Инструменти „Права 
линия“ и „Молив“ . Де-
белина на линията

НЗ Запознаване с инструментите „Молив“и „Права линия“
Усвояване на алгоритъм за работа с инструментите 
„Молив“и „Права линия“ .
 Усвояване на практически умения за избор на различ-
на дебелина на линията .
Игра „Познаваш ли часовника“

XI 9 . 

Инструменти „Право-
ъгълник“ и „Овал“

НЗ Запознаване с инструментите „Правоъгълник“ и „Овал“ 
и усвояване на алгоритъм за работа с тях .
Усвояване на практически умения за избор на разли-
чен цвят и дебелина на линията .
Усвояване на практически умения за изчертаване на 
геометрични фигури без и със запълване .
Игра „Геометрични фигури“

XI 10 . 

Допълнителен и 
собствен цвят . Ин-
струмент „Пипета“

НЗ Приложение на усвоените знания за инструмент „Пипета“ .
 Използване на допълнителната палитра и създаване 
на собствен цвят .
Игра „Живеем заедно“

XII 11 . 

Инструмент „Текст“ . 
Прозрачен и непро-
зрачен фон на текста

НЗ Приложение на усвоените знания и умения за работа с 
инструмент „Текст“ .
Въвеждане на текст в текстова кутия .
Избор на прозрачен и непрозрачен фона на текста .
Игра „Зимни празници“

XII 12 . 

Инструменти „Три-
ъгълник“ и „Много-
ъгълник“

НЗ Актуализиране на действията щракване и влачене с 
мишката .
Приложение на усвоените знания и умения за работа с 
инструментите „Триъгълник“ и „Многоъгълник“ .
Изчертаване на геометрични фигури без и със запълване .
Игра „На ски пистата“

XII 13 . 

Съхраняване на гра-
фично изображение . 
Отваряне на файл

НЗ Приложение на алгоритми за съхраняване на файл
 и за отваряне на файл .
Редактиране на файл и запазване на направените про-
мени .
Използване на командите Save, Save as, Open .
Игра „Любими учебни предмети“

I 14 . 

Програма Paint
(Обобщение)

обобщава-
не и систе-
матизиране 
на знанията

Приложение на придобитите знания и умения за създа-
ване на графично изображение с програма Paint .
Избор на подходящ инструмент при изпълнение на 
поставена практическа задача и използване различни 
характеристики на изучените инструменти .
Игра „За кого е подаръкът?“

I 15 . 
Текущ тест – програ-
ма Paint

за проверка 
и оценка на 
знанията
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Календар
Тема Вид на уро-

ка Дейности
Месец Сед-

мица

I 16 . 

Работа с текстова ин-
формация . Стар-
тиране на програма 
WordPad

НЗ Представяне на програмата WordPad .
Стартиране по различни начини .
Приложение на умения за работа със символния блок 
на клавиатурата, както и със служебните клавиши 
„Shift“ и „Caps Lock“ .
Игра „На куклен театър“ 

I 17 . 

Въвеждане на текст 
от клавиатурата

НЗ Писане на текст в приложна текстобработваща програма .
Използване на клавишите за подреждане и редактира-
не на тест .
Приложение на умения за работа със служебните кла-
виши „Delete“, „Backspace“, „Enter“ и „Space“ .
Игра „Да спортуваме“ 

II 18 . 

Задаване на цвят и 
размер на текста

НЗ Позициониране на текстовия курсор на определено 
място в текстовия документ .
Използване на клавишите „стрелки“ и въвеждане на 
текст от клавиатурата .
Използване на инструментите Font, Font Size и Font 
Color в текстообработващи програми .
Игра „ Празникът на свободата“ 

II 19 . 
Правила при въвеж-
дане на текстова ин-
формация

НЗ Въвеждане и редактиране на текстова информация .
Използване на клавишите „Tab“ и „Space“ .
Игра „ Приготви се за празник“

II 20 . 

Превключване на 
клавиатурата от ла-
тиница на кирилица 
и обратно

НЗ Превключване на клавиатурата от работен режим на 
латиница – на кирилица и обратно .
Позициониране на текстовия курсор и въвеждане на 
текстова информация – букви на латиница и кирилица, 
цифри . Местене с помощта на мишката на обекти върху 
работния екран .
Игра „Да изпратим писмо“

II 21 . 

Запазване и зареж-
дане на текстов до-
кумент

НЗ Отваряне и съхраняване на нови и вече съществуващи 
документи .
Използване и на двете команди за отваряне и съхраня-
ване на документи .
Използване на командите New; Open; Save as; Save .
Игра „Клубове по интереси“

III 22 . 

Разпечатване на до-
кумент . Вмъкване на 
картинка

НЗ Преглед на документа преди печат, вертикално и хори-
зонтално ориентиране на страниците .
Отпечатване на документ .
Използване на командите Print; Page setup; Print 
Preview .
Вмъкване на картинка или рисунка в документ и съхра-
няване на документ .
Игра „Пролетен карнавал“

III 23 . 

Звукова информация 
– съхранение и въз-
произвеждане

НЗ Възпроизвеждане на звук от компютъра, управление 
на звука – спиране, пускане, увеличаване, намаляване, 
връщане или превъртане на звука .
Приложение на знанията за външните носители на ин-
формация .
Работа със звуков плеър .
Игра „Видове информация“
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Календар
Тема Вид на уро-

ка Дейности
Месец Сед-

мица

III 24 . 

Управление възпро-
извеждането на звук 
от компютъра

НЗ Пускане и управляване на звукова информация и тях-
ното съвместно използване за пускане и регулиране на 
видео информация .
Приложение на знанията за устройствата, чрез които 
се възпроизвежда от компютърната система звукова 
информация .
Игра „Стигни до приказката“

III 25 . 

Компютърна ани-
мация . Понятие за 
кадър

НЗ Приложение на знанията за компютърна анимация, ка-
дър, анимиран образ .
Създаване на графични изображения с малки различия 
(кадри) и подреждане на кадри . Съхраняване на файл .
Игра „Подреди кадрите“

IV 26 . 

Комбиниран компю-
търен документ

НЗ Приложение на знанията за комбиниране на графични 
изображения и текст .
Съхраняване на файл .
Усвояване на умения за създаване на анимиран образ и 
серия от кадри .
Игра „Обичам сезоните“

IV 27 . 

Комбиниране на ин-
формация – графика, 
анимация и звук

НЗ Актуализиране на знанията за понятието комбиниран 
компютърен документ .
Комбиниране на графично изображение, анимация и 
звук .
Създаване на проект за комбиниран документ .
Актуализиране на знанията за компютърните програми 
Paint и WordPad .
Игра „Да поиграем с Пипи“

IV 28 . 

Създаване на собст-
вен компютърен 
проект по дадена 
тема

комбини-
ран

Комбиниране на графично изображение и текст .
Актуализиране на знанията за комбиниран компютъ-
рен документ .
Създаване на графично изображение по текст .
Въвеждане на текст от клавиатурата .
Игра: „Да отидем на цирк“

IV-V 29 . 

Какво научих във 
втори клас (Годишен 
преговор)

обобщение 
и система-
тизиране на 
знанията

Приложение на усвоените знания и умения за работа с 
изучените програми .
Обосноваване избора на подходящ инструмент .
Актуализиране на знания и умения за използване раз-
лични характеристики на изучените инструменти .
Игра: „В страната на знанието“

V 30 . 
Тест – изходно ниво за проверка 

и оценка на 
знанията

 

V 31 . 
Час на разположение 
на учителя

V 32 . 
Час на разположение 
на учителя
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАзРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

Тема 1. Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми
 (Начален преговор)

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
Затвърждаване и 
обогатяване на зна-
нията за компютърна 
система .
Развиващи цели:
Формиране на уме-
ния за разпознаване 
и назоваване на ком-
пютърните устрой-
ства .
Възпитателни цели:
Актуализиране на 
знанията за прави-
лата, които трябва да 
спазваме в компю-
търния кабинет .

На равнище по-
нятия ученикът:
Познава и назо-
вава компютър-
ните устройства, 
има представа 
за компютърна 
система .
На равнище 
умения учени-
кът:
Умее да си служи 
с компютърните 
устройства .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява 
правилно от-
ношение към 
използването на 
компютърните 
устройства .

компютър-
на система, 
компю-
търни 
устройства, 
мишка, кла-
виатура, 
принтер, 
монитор, 
слушалки, 
тонколони, 
компютър-
на кутия, 
компютър-
на програ-
ма, икона 
на компю-
търна про-
грама

за зат-
върдя-
ване 
на зна-
ния-та

интеракти-
вен – усвоя-
ване на но-
вите знания 
чрез познава-
телни игри

интегрален – 
интегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Информа-
ционни тех-
нологии“, Бъл-
гарски език и 
литература“, 
„Околен свят“

словес-
ни – бе-
седа

практи-
чески 
– упраж-
нение

игрови 
– дидак-
тични 
игри

за онагледяване 
– подходящи гра-
фики и екрани на 
игрите в диска

за самостоятелна 
работа – задачи 
за упражнение в 
книжното тяло на 
с . 4 и 5 и игри в 
диска

за контрол – пъл-
но и вярно изпъл-
нение на задачите 
в книжното тяло и 
на играта „Познай 
ме!“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на знанията за компютърна система и правилата за ра-

бота в компютърния кабинет . 
2. Български език и литература: Усъвършенстване на четивната техника .
3. Околен свят: Затвърждаване на знанията за правата, задълженията и отговорностите на ученика .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – разпознаване и назоваване на компютърните устройства;
 – затвърждаване на знанията за предназначението им;
 – актуализиране на правилата за работа в компютърния кабинет .
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задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – назоваване на компютърните устройства и определяне на предназначението им;
 – обогатяване на знанията за правилно поведение в компютърния кабинет .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – усъвършенстване на четивна техника;
 – съставяне на разказ по картина;
 – редактиране на изречения чрез допълване;
 – усвояване знания за правилно поведение на ученика в училище, за правата и задълженията му .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се стимулират да посо-

чат компютърните устройства, които виждат, и да определят тяхното предназначение . След това се насочват 
към изпълнение на задачите от страница 4 на книжното тяло .

След изпълнението на задачите е подходящо учителят да стартира играта „Познай ме!“, чрез която учени-
ците затвърждават знанията си за компютърните устройства .

Накрая отново може да се насочи вниманието към сюжетната картина и да се обсъди поведението на ге-
роите . Припомнят се правилата за работа в компютърния кабинет .

В края на часа се прави обобщение на знанията на учениците за компютърна система, за устройства и пра-
вила в компютърния кабинет чрез отговор на поставените въпроси и задачи в рубриката „Упражни и отговори!“ .

Тема 3. Светът около мен е пълен с информация

Цели Очаквани резултати
Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
Усвояване на знания 
за видовете инфор-
мация, носители на 
информация и техния 
капацитет .
Развиващи цели:
Формиране на умения 
за разпознаване и на-
зоваване на носители 
на информация .
Възпитателни цели:
1 . Усвояване на прави-
ла за използване и съх-
раняване на носители-
те на информация .
2 . Актуализиране на 
знанията за правилата, 
които трябва да спаз-
ваме в компютърния 
кабинет .

На равнище по-
нятия ученикът:
Познава и назова-
ва носителите на 
информация, има 
представа за видо-
ве информация .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да използ-
ва различни видо-
ве информация .
2 . Умее да си слу-
жи с носители на 
информация .
На равнище от-
ношения учени-
кът:
Проявява правил-
но отношение към 
използването на 
носителите на ин-
формация .

информа-
ция, видо-
ве инфор-
мация, 
носители 
на инфор-
мация, 
дискета, 
CD, DVD, 
флаш па-
мет

за нови 
знания

интерак-
тивен – ус-
вояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегрален 
– интегрира-
ни са знания 
и умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Музика“

словес-
ни – бе-
седа, 
обясне-
ние

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески 
– упраж-
нение

игрови 
– дидак-
тични 
игри

за онагледява-
не – подходящи 
графики и екра-
ни на играта в 
диска

за самостоятел-
на работа – зада-
чите за упражне-
ние в книжното 
тяло на с . 8 и 9 и 
игра в диска

за контрол –
пълно и вярно 
изпълнение на 
задачите в книж-
ното тяло и на иг-
рата „Музикални 
инструменти“
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Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Усвояване на знания за видовете информация и носителите на инфор-

мация.
2. Български език и литература: Усъвършенстване на четивната техника .
3. Музика: Разпознаване на външния вид и тембъра на изучаваните музикални инструменти .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване и назоваване на носители на информация, капацитет;
 – усвояване на знанията за видовете информация;
 – актуализиране на правилата за работа в компютърния кабинет .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – определяне на видовете информация според източника ù;
 – разпознаване на носители на информация .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – усъвършенстване на четивна техника;
 – съставяне на разказ по картина;
 – редактиране на изречения чрез допълване;
 – свързване на музикални инструменти с названията им;
 – разпознаване на различни видове оркестри по картина;
 – назоваване на музикален инструмент, разпознат по тембъра му .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа . Учениците се стимулират да обяснят какво разбират под понятието „ин-

формация“, да назоват различни източници на информация, да споделят как се възприема . Учителят поставя 
темата и въвежда новите понятия . Задачите в книжното тяло служат за разпознаване на носителите на инфор-
мация и разграничаването им от компютърните устройства . Дава се възможност на учениците да допълват 
изречения за видовете информация, опирайки се на житейския си опит .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се насочват да раз-
гледат и посочат носителите на информация, които виждат на картината, да разкажат какво прави всеки от 
героите и да изпълнят поставените задачи .

Желателно е учителят да допълни знанията на учениците за носителите на информация, за техните въз-
можности, може да въведе понятието „капацитет“ . Добре е да разясни правилата за правилното им използване 
и съхраняване – да се пазят от надраскване, огъване, топлина, вода, да не се поставят в близост до магнит .

След работата в книжното тяло се преминава към работата с играта „Музикални инструменти“ в диска . 
Чрез нея учениците получават различни видове информация – звукова, графична и текстова – за различни 
музикални инструменти .

В края на часа се прави обобщение на знанията чрез отговор на поставените въпроси и задачи в рубрика-
та „Упражни и отговори“ .
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Тема 4. Прозорец на програма. Управление на прозорец

Цели Очаквани резултати Понятия и
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Усвояване на раз-
лични начини за стар-
тиране на компютърна 
програма .
2 . Усвояване на знания 
за прозорец на програ-
ма, елементите му и бу-
тони за управление .
Развиващи цели:
Формиране на умения 
за работа с повече от-
ворени прозорци на 
компютърни програми 
и управление на актив-
ния прозорец .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително отношение 
към работа с компю-
търни програми .
2 . Възпитаване за точ-
ност и прецизност при 
изпълнение на поставе-
ните задачи .

На равнище по-
нятия ученикът:
Назовава и по-
сочва елементите 
на прозореца на 
компютърна про-
грама и бутоните 
с команди .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да работи 
с няколко отво-
рени прозореца .
2 . Умее да старти-
ра по различни 
начини компю-
търна програма .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява инте-
рес към работа 
с компютърни 
програми .

прозорец 
на програ-
ма, заглав-
на лента, 
лента с 
менюта, 
активен 
прозорец, 
бутони за 
управле-
ние, мини-
мизиране, 
максима-
лизиране, 
затваряне, 
лента със 
задачи

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – ус-
вояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
на игра
интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Български 
език и лите-
ратура“

словес-
ни – бесе-
да, обясне-
ние

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упражне-
ние

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагледява-
не – подходящи 
графики и екра-
ни на игрите в 
диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение в 
книжното тяло 
на с . 10 и 11 и 
игра в диска

за контрол –
пълно и вярно 
изпълнение 
на задачите в 
книжното тяло 
и игра „Да игра-
ем боулинг“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Усвояване на знания за стартиране на компютърна програма и управле-

ние на отворените прозорци .
2. Български език и литература: Затвърдяване на знанията за строежа на българския език и усъвър-

шенстване на уменията за съставяне на думи и изречения .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
•	 По информационни технологии са ориентирани към:

 – запознаване с различни начини за стартиране на компютърна програма;
 – запознаване с елементите на прозорец на програма;
 – усвояване на знания и умения за управление на прозорец на програма .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – посочване на активния прозорец;
 – актуализиране на знанията за работа с клавиатурата – въвеждане на думи и изречения;
 – актуализиране на действията щракване и влачене с мишката .

•	 По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – съставяне на думи с определени звукове и срички;
 – подреждане на думи в изречения .
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Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа . Учениците се насочват към откриване на програмите, чиито прозорци 

се виждат в лявата част на разтвора в книжното тяло . Стимулират се да споделят дали ги познават . Учителят 
поставя темата на урока и въвежда новите понятия . Дава се възможност на учениците да открият иконите на 
тези програми на десктопа и да ги стартират по различен начин . Запознават се с елементите на прозореца на 
всяка програма, сравняват ги, откриват общите елементи . Учителят ги насочва последователно да щракват във 
всеки прозорец и да го активират . Желателно е да посочват по какво се различава той от останалите . След това 
е добре да се изпълнят задачите на с . 10, с които учениците затвърждават новите знания .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина и изпълнение на поставените 
към нея задачи . След изпълнението се преминава към самостоятелна работа с играта „Да играем боулинг“ . Тя 
има състезателен характер и е свързана с български език и литература . Изборът на задача в нея изисква уче-
ниците да щракнат в един от прозорците, който става активен . Те трябва да съставят думи по дадени букви и 
срички и да подредят думи в изречения за определено време . Същевременно затвърждават знанията и умени-
ята си за работа с клавиатурата и мишката, придобити в първи клас .

В края на часа се прави обобщение на наученото чрез изпълнение на поставените задачи в рубриката 
„Упражни и отговори!“ .

Тема 5. Графична програма. Работа с готови графични елементи

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
Усвояване на знания 
за графична програ-
ма .
Развиващи цели:
Формиране на уме-
ния за създаване на 
графично изображе-
ние с готови графич-
ни елементи .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на 
положително отно-
шение към работа с 
графични програми 
и създаване на гра-
фични изображения .
2 . Възпитаване в точ-
ност и прецизност 
при изпълнение на 
поставените задачи .

На равнище по-
нятия ученикът:
Назовава пред-
назначението на 
графичните про-
грами .
На равнище уме-
ния ученикът:
Умее да създава 
графично изобра-
жение с готови 
графични еле-
менти .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Проявява инте-
рес за работа с 
графични програ-
ми и създаване на 
графични изобра-
жения .

графично 
изобра-
жение, 
графичен 
редактор,
графични 
елементи

за 
нови 
знания

интеракти-
вен – усвоя-
ване на но-
вите знания 
чрез познава-
телни игри
интегрален – 
интегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Математика“, 
„Изобрази-
телно изкус-
тво“

словесни – 
беседа, обяс-
нение

нагледни – 
демонстра-
ция

практичес-
ки – упраж-
нение

игрови – 
дидактични 
игри

за онагледя-
ване – подхо-
дящи графики 
и екрани на 
играта в диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение в 
книжното тяло 
на с . 12 и 13 и 
игра в диска

за контрол – 
пълно и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и играта 
„На пчелина“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Усвояване на знания за предназначението на графичните програми .
2. Български език и литература: Актуализиране и затвърдяване на знанията за звук и буква, звуков със-

тав на думата, правопис на думи с неударени гласни, правопис на думи със звучни съгласни в края на думата .
3. Математика: Затвърдяване на знанията за изучените геометрични фигури, за двуцифрени числа, еди-

ници и десетици .
4. Изобразително изкуство: Разпознаване и назоваване на елементи от природна среда .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с понятието графична програма/редактор и тяхното предназначение;
 – запознаване с възможностите на графичните редактори;
 – създаване на графично изображение с готови графични форми .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – разпознаване на графично изображение;
 – посочване на готови графични елементи .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – определяне на буквен и звуков състав на думи;
 – затвърдяване на знанията за двуцифрени и четни числа, единици, десетици;
 – решаване на текстови задачи;
 – събиране и изваждане на числата до 100;
 – посочване на елементи от природна среда .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за едно от любимите занимания на децата – рисуването . Учителят може 

да попита децата дали може да се рисува с компютър . След това постепенно ги запознава с новите знания по 
темата . След обяснението за програмите, наречени графични редактори, е добре да се дадат за изпълнение 
задачите от рубриката „Помисли и изпълни!“ .

Постепенно вниманието на децата може да се насочи към сюжетната картина . Те се стимулират да разка-
жат какво правят героите – Мишка разглежда чертеж на замък, Флаш „строи“ замък от готови елементи (лего), 
а Панделка работи на компютър . Желателно е учителят да обясни, че Панделка използва графична програма за 
своята рисунка . След това децата могат да изпълнят задачите под сюжетната картина .

Когато работата в книжното тяло приключи, учителят мотивира децата да стартират играта „На пчелина“ 
към урока .

В края на часа се прави обобщение на знанията на учениците чрез отговор на поставените въпроси и за-
дачи в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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Тема 6: Програма Paint – прозорец, инструменти „Четки“  и „Гума“ 

Цели Очаквани резултати
Понятия 

и ключови 
думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с програ-
ма за създаване на гра-
фични изображения .
2 . Запознаване с основни-
те елементи на програма 
Paint .
3 . Запознаване с инстру-
ментите „Четки“ и „Гума“
и техните характеристи-
ки .
4 . Овладяване на практи-
чески умения за работа с 
инструментите „Четки“ и 
„Гума“ .
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения 
за избор на подходящ ин-
струмент при изпълнение 
на поставена задача .
2 . Формиране на умения 
за използване на различ-
ни характеристики на 
инструментите .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на положи-
телно емоционално отно-
шение към работа с про-
грами за създаване на 
графични изображения .
2 . Възпитаване в точност 
и прецизност при изпъл-
нение на поставените 
задачи .

На равнище по-
нятия ученикът:
1 . Разбира поня-
тията: програма 
Paint, панели с ин-
струменти, работ-
но поле, палитра, 
панел „Четки“,
инструмент „Гума“, 
размер на следата 
от четката, голе-
мина на гумата .
2 . Разбира пред-
назначението им .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да старти-
ра програма Paint .
2 . Умее да използ-
ва инструментите 
„Четки“ и „Гума“ .
3 . Умее да из-
ползва различен 
размер на следата 
от четката и раз-
лична големина на 
гумата .
На равнище от-
ношения учени-
кът:
Проявява интерес 
за работа с про-
грама Paint за съз-
даване на графич-
ни изображения .

графично 
изобра-
жение, 
програма 
Paint, 
панели с 
инстру-
менти, 
палитра, 
работно 
поле, по-
казалец,
панел 
„Четки“,
инстру-
мент 
„Гума“,
размер на 
следата от 
четката, 
големина 
на гумата

за 
нови 
знания

интеракти-
вен – усвоява-
не на новите 
знания чрез 
познавателни 
игри
интегрален –
интегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Информа-
ционни техно-
логии“, „Мате-
матика“, „Бъл-
гарски език и 
литература“, 
„Околен свят“, 
„Изобразител-
но изкуство“

словесни 
– обясне-
ние, бесе-
да

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в ди-
ска

за самос-
тоятелна 
работа –
задачи за 
упражнение 
в книжното 
тяло на с . 14 
и 15 и игра в 
диска

за кон-
трол –
пълно и 
вярно из-
пълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и иг-
рата „Какво 
знаеш за 
домашните 
животни“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с програма Paint . Усвояване на алгоритъм за работа с ин-

струментите „Четки“ и „Гума“ .
2. Български език и литература: Усъвършенстване на четивната техника .
3. Математика: Затвърждаване на знанията и уменията за събиране и изваждане на числата до 100 .
4. Околен свят: Затвърждаване на знанията за домашните животни .
5. Изобразително изкуство: Формиране на умения за избор на подходящи цветове и инструменти за 

изобразяване на конкретен обект .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с програма Paint, с начини за стартирането ù, с инструменти „Четки“ и „Гума“;
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 – усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Четки“и „Гума“;
 – усвояване на практически умения за избор на различен размер на следата от четката и различна голе-

мина на гумата .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с инструментите „Четки“ и „Гума“;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – дорисуване на обекти от заобикалящата среда;
 – съставяне на разказ по картина;
 – усъвършенстване на четивната техника;
 – решаване на задачи от събиране и изваждане на числата до 100;
 – приложение и обогатяване на знанията за домашните животни .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за любимите занимания на децата, едно от които е рисуването . Ученици-

те се стимулират да разгледат сюжетната картина и да разкажат какво правят героите . Всички рисуват – Мишка 
и Ягодка на лист, а Панделка – на компютър .

Учителят поставя темата: Програма Paint – програма за създаване и редактиране на рисунки (графични 
изображения) . След това въвежда новите знания – стартира програма Paint, показва основните ù елементи 
– работно поле, панели с инструменти, палитра; демонстрира алгоритъм за работа с инструментите „Четки“ и 
„Гума“ . Добре е да се разгледат всички инструменти – обикновена четка, калиграфски четки, спрей, обла четка, 
пастел, маркер, молив, акварелна четка, както и да се коментира кога е подходящо използването им .

Преминава се към изпълнение на задачите . Дава се възможност на учениците да стартират програма Paint 
и да рисуват есенни листа или други предмети по преценка на учителя . Целта е да използват инструменти от 
панела „Четки“, да избират различен размер и вид на четката, да използват инструмент „Гума“, за да отстранят 
допуснати грешки .

Урокът може да продължи с изпълнение на задачите към сюжетната картина . Учениците се стимулират да 
довършат рисунката на Панделка, като свързват точките по реда на числата, повтарят контура в рисунката на 
Ягодка . Откриват, че героите рисуват домашни любимци, записват названията им . Учениците могат да разкажат 
за своя домашен любимец и какви грижи полагат за него .

Учителят има възможност да продължи урока с играта „Какво знаем за домашните животни“, като я старти-
ра и обясни правилата ù . А след това прикани учениците да решат задачите в нея .

В края на часа се прави обобщение на наученото от учениците чрез отговор на поставените въпроси и 
задачи в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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Тема 7: Инструмент „Кофа“. Основен и допълнителен цвят

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Затвърждаване на зна-
нията за прозореца на 
програма Paint и основни-
те ù елементи .
2 . Запознаване с инстру-
мент „Кофа“ .
3 . Запознаване с основен 
и допълнителен цвят на 
палитрата .
4 . Овладяване на практи-
чески умения за работа с 
инструмент „Кофа“ .
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения 
за избор на подходящ ин-
струмент при създаване 
на графични изображе-
ния .
2 . Формиране на умения 
за използване на основен 
и допълнителен цвят от 
палитрата .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително емоционално 
отношение към работа с 
графични програми .
2 . Възпитаване за точност 
и прецизност при изпъл-
нение на поставените 
задачи .

На равнище 
понятия учени-
кът:
1 . Запознат е с 
понятията: ин-
струмент „Кофа“, 
основен и до-
пълнителен цвят
2 . Разбира пред-
назначението 
им .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да из-
ползва инстру-
мент „Кофа“ .
2 . Умее да из-
ползва основен 
и допълнителен 
цвят от пали-
трата .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Демонстрира 
желание за ра-
бота с програма 
Paint за създава-
не на графични 
изображения .

кутия с ин-
струменти, 
палитра, 
работно 
поле, по-
казалец, 
инструмент 
„Кофа“, ос-
новен цвят, 
допълните-
лен цвят

за 
нови 
знания

интеракти-
вен – усвояване 
на новите зна-
ния чрез позна-
вателни игри

интегрален – 
интегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Информацион-
ни технологии“, 
„Математика“, 
„Български език 
и литература“, 
„Изобразително 
изкуство“

словес-
ни – обяс-
нение, 
беседа

наглед-
ни – де-
монстра-
ция
практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 16 и 17 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на 
играта „Лю-
бими играч-
ки“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване на знанията за програма Paint . Усвояване на алгоритъм 

за работа с инструмент „Кофа“ .
2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за подреждане на думи по азбучен ред .
3. Математика: Затвърждаване на знанията и уменията за събиране и изваждане на числата до 100 .
4. Изобразително изкуство: Формиране на умения за избор на подходящи цветове и инструменти за 

изобразяване на конкретен обект .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – затвърждаване на знанията за програма Paint и начините за стартирането ù;
 – запознаване с инструмент „Кофа“ и усвояване на алгоритъм за работа;
 – усвояване на практически умения за избор на основен и допълнителен цвят от палитрата .
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задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – приложение на усвоените знания за инструмент „Кофа“;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент и цвят .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – оцветяване на обекти от заобикалящата среда;
 – съставяне на разказ по картина;
 – приложение на знанията за азбука и азбучен ред;
 – съставяне на текстови задачи;
 – решаване на задачи от събиране и изваждане на числата до 100 .

Указания и препоръки за разработване на урока:
В началото е желателно да се актуализират знанията за програма Paint, прозорец на програма Paint, кутия 

с инструменти, палитра, инструментите „Четки“ и „Гума“, стартиране на програмата по различни начини .
Учителят поставя темата и въвежда новите понятия . Стартира програма Paint и запознава учениците с но-

вите инструменти .
Първично затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на задачи . Учениците се стимули-

рат да стартират програма Paint, да изберат инструмент „Четки“, да рисуват цветя, насекоми, предмети по из-
бор . За да ги запълнят с цвят, трябва да използват инструмент „Кофа“ . По преценка на учителя и според нивото 
на знанията и уменията на учениците в класа може да се поставят допълнителни задачи .

След това вниманието на учениците се насочва към сюжетната картина и изпълнение на задачите към нея . 
Те могат да съставят разказ, текстови задачи, да открият разлика в оцветяването на въртележката и останалите 
играчки, да обосноват избор на подходящ инструмент за довършване на картината .

Учителят има възможност да продължи урока с играта „Любими играчки“ към темата от учебния диск, с 
която се затвърждават новите знания .

В края на часа може се направи обобщение на наученото чрез изпълнение на задачите и отговор на въ-
просите в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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Тема 8: Инструменти „Права линия“ и „Молив“. Дебелина на линията

Цели Очаквани резултати Понятия  и  
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с инстру-
ментите „Молив“ и „Пра-
ва линия“ .
2 . Запознаване с харак-
теристиките на новите 
инструменти .
3 . Овладяване на практи-
чески умения за работа с 
инструментите „Молив“ и 
„Права линия“ .
Развиващи цели:
1 . Умения за избор на 
подходящ инструмент 
при изпълнение на по-
ставена задача .
2 . Умения за използване 
на различни характерис-
тики на инструментите 
„Права линия“ и „Молив“ .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително емоционално 
отношение към работа с 
графични програми .
2 . Възпитаване на точ-
ност и прецизност при 
изпълнение на поставе-
ните задачи .
3 . Формиране на позна-
вателно отношение към 
художествената литера-
тура .

На равнище по-
нятия ученикът:
1 . Запознат е 
с понятията: 
инструмент „Мо-
лив“,
инструмент „Пра-
ва линия“, дебе-
лина на линията .
2 . Разбира пред-
назначението им .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да из-
ползва инстру-
мент „Молив“ .
2 . Умее да из-
ползва инстру-
мент „Права 
линия“ .
3 . Умее да из-
ползва различна 
дебелина на ли-
нията .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Демонстрира же-
лание за работа 
с програма Paint 
за създаване на 
графични изо-
бражения .

панел „Ин-
струмен-
ти“, панел 
„Форми“, 
палитра, 
работно 
поле, по-
казалец, 
инструмент 
„Молив“,
инструмент 
„Права 
линия“, де-
белина на 
линията

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – ус-
вояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Математи-
ка“, Българ-
ски език и 
литература“, 
„Околен 
свят“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словесни – 
обяснение, 
беседа

нагледни – 
демонстра-
ция

практичес-
ки – упраж-
нение, са-
мостоятел-
на работа

игрови – 
дидактични 
игри

за онагледя-
ване – подхо-
дящи графики 
и екрани на 
игрите в ди-
ска

за самостоя-
телна рабо-
та – подхо-
дящи задачи 
на с . 18 и 19 
в книжното 
тяло и игри в 
диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и играта 
„Познаваш ли 
часовника“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване и усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Мо-

лив“ и „Права линия“ .
2. Български език и литература: Стимулиране на читателските интереси и комуникативно-речевите уме-

ния на учениците от втори клас .
3. Математика: Затвърждаване на мерните единици за дължина и време .
4. Околен свят: Затвърждаване на знанията за промените в природата през есента .
5. Изобразително изкуство: Усъвършенстване на уменията за рисуване на елементи от архитектурна 

среда и елементи от природна среда .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с инструментите „Молив“и „Права линия“;
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 – усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Молив“и „Права линия“;
 – усвояване на практически умения за избор на различна дебелина на линията .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с инструментите „Молив“и „Права линия“;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – дорисуване на предмети от заобикалящата среда;
 – съставяне на разказ по картината;
 – усъвършенстване на четивна техника;
 – разпознаване на изучени литературни произведения по зададен герой;
 – решаване на текстови и логически задачи;
 – приложение на знанията за мерни единици за дължина и време .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията за програма Paint, затвърждават се понятията прозо-

рец на програма Paint, панел „Инструменти“, панел „Форми“, палитра . Вниманието на учениците се насочва към 
сюжетната картина . Те се стимулират да съставят кратък разказ и да изпълнят поставените задачи за измерване 
на отсечки и намиране дължина на начупена линия . Посочват какви линии са използвали за довършване на 
картината – прави и начупени линии . Учениците откриват иконите на инструментите, с които могат да начерта-
ят тези линии, в прозореца на програма Paint, представен върху първата страница на разтвора .

Учителят въвежда новите понятия, стартира програма Paint и демонстрира алгоритъма за работа с новите 
инструменти .

Първично затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на предложените към темата за-
дачи . Първите две са предвидени за работа в книжното тяло, а за изпълнението на останалите учениците тряб-
ва да стартират програма Paint и да изберат подходящ инструмент, за да нарисуват предложените елементи от 
природна и архитектурна среда . По преценка на учителя и според нивото на знанията и уменията на учениците 
в класа може да се поставят допълнителни задачи .

Учителят има възможност да продължи урока с играта „Познаваш ли часовника?“, като я стартира и обясни 
правилата ù . А след това да даде възможност на учениците сами да я изиграят .

В края на часа се прави обобщение на наученото от учениците чрез отговор на поставените въпроси и 
задачи в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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Тема 9. Инструменти „Правоъгълник“ и „Овал“

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с ин-
струментите „Правоъ-
гълник“ и „Овал“ .
2 . Запознаване с харак-
теристиките на новите 
инструменти .
3 . Овладяване на 
практически умения 
за работа с инструмен-
тите „Правоъгълник“ и 
„Овал“ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за избор на подходящ 
инструмент при изпъл-
нение на поставена 
задача .
2 . Развиване на умения 
за използване на раз-
лични характеристики 
на инструментите „Пра-
воъгълник“ и „Овал“ .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително отношение 
към работа с компю-
търни програми .
2 . Възпитаване за точ-
ност и прецизност при 
изпълнение на поста-
вените задачи .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с 
понятията: инстру-
мент „Правоъгъл-
ник“,
инструмент „Овал“, 
дебелина на лини-
ята, очертаване, 
запълване .
2 . Разбира предназ-
начението на тези 
инструменти .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да използ-
ва инструментите 
„Правоъгълник“ и 
„Овал“ .
2 . Умее да избира 
различен цвят и де-
белина на линията .
3 . Умее да очертава 
геометрични фигу-
ри без и със запъл-
ване .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира жела-
ние за работа с про-
грама Paint за съз-
даване на графични 
изображения .

панел 
„Форми“, 
палитра, 
работно 
поле, ин-
струмент 
„Правоъ-
гълник“,
инструмент 
„Овал“, бу-
тон Size, бу-
тон Color, 
меню Fill, 
меню No 
fill, дебели-
на на ли-
нията, оч-
ертаване, 
запълване, 
основен 
цвят, до-
пълните-
лен цвят

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – ус-
вояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Математи-
ка“, „Околен 
свят“, „Изоб-
разително 
изкуство“

сло-
весни 
– беседа, 
обясне-
ние

наглед-
ни -де-
монстра-
ция

практи-
чески 
– упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови –
дидак-
тични 
игри

за онагледява-
не – подходящи 
графики и екра-
ни на игрите в 
диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение в 
книжното тяло 
на с . 20 и 21 и 
игри в диска

за контрол –
пълно и вярно 
изпълнение 
на задачите в 
книжното тяло 
и играта „Гео-
метрични фигу-
ри“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване и усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Пра-

воъгълник“ и „Овал“ .
2. Български език и литература: Усъвършенстване на четивна техника, затвърждаване на знания за изу-

чени литературни жанрове .
3. Математика: Затвърждаване на знанията за намиране обиколка на правоъгълник .
4. Околен свят: Актуализиране на знанията за игрите – забавни, но опасни . Предпазване от нараняване .
5. Изобразително изкуство: Ориентиране в разнообразието от визуални средства за информация и ко-

муникация .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с инструментите „Правоъгълник“ и „Овал“ и усвояване на алгоритъм за работа с тях;
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 – усвояване на практически умения за избор на различен цвят и дебелина на линията;
 – усвояване на практически умения за изчертаване на геометрични фигури без и със запълване .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – работа с клавиатурата – въвеждане на цифри;
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с инструментите „Правоъгълник“ и „Овал“;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – съотнасяне на пословици и поговорки към конкретно произведение;
 – разпознаване и назоваване на геометрични фигури;
 – решаване на текстови задачи за намиране обиколка на правоъгълник;
 – комбиниране на визуални знаци и символи с друг вид изображения .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията на учениците за програма Paint, прозорец на про-

грамата, елементи . Припомнят се изучените инструменти . Учениците се стимулират да откриват и посочват 
иконите им в панела „Инструменти“ и панела „Форми“ . Учителят поставя темата и ги запознава с инструментите 
„Правоъгълник“ и „Овал“ . Въвежда новите знания, демонстрира алгоритъм за работа с инструментите, посочва 
характеристиките им, избира основен и допълнителен цвят .

Първично затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на задачите в рубриката „Помисли 
и изпълни!“ в книжното тяло .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се насочват да раз-
казват за любимите си игри, които са забавни, но могат да бъдат и опасни . Да посочват обекти, които могат да 
нарисуват, като използват новите инструменти, да дорисуват цветя и храсти .

След това учителят е добре да стартира играта „Геометрични фигури“ от учебния диск и да обясни прави-
лата ù . Чрез нея учениците затвърждават знанията и уменията си за работа с новите инструменти .

В края на часа се прави обобщение на наученото чрез изпълнение на поставените задачи в рубриката 
„Упражни и отговори!“ в книжното тяло .
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Тема 10: Допълнителен и собствен цвят. Инструмент „Пипета“

Цели Очаквани резул-
тати

Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Затвърждаване на зна-
нията за прозореца на 
програма Paint и основни-
те ù елементи .
2 . Запознаване с инстру-
мент „Пипета“ .
3 . Запознаване с понятията 
допълнителен и собствен 
цвят .
4 . Овладяване на практи-
чески умения за създаване 
на собствен цвят и работа 
с инструмент „Пипета“ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за избор на подходящ ин-
струмент при създаване на 
графични изображения .
2 . Развиване на умения за 
използване на допълни-
телен цвят и създаване на 
собствен цвят .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на усет за из-
бор на различни цветове и 
нюанси при работа с гра-
фични изображения .
2 . Възпитаване за точност 
и прецизност при изпъл-
нение на поставените 
задачи .

На равнище 
понятия уче-
никът:
1 . Запознат е 
с понятията: 
инструмент 
„Пипета“, до-
пълнителен и 
собствен цвят .
2 . Разбира 
предназначе-
нието им .
На равнище 
умения уче-
никът:
1 . Умее да из-
ползва инстру-
мент „Пипета“ .
2 . Умее да съз-
дава собствен 
цвят .
На равнище 
отношения 
ученикът:
Демонстрира 
желание за 
работа с про-
грама Paint за 
създаване на 
графични изо-
бражения .

инструмент 
„Пипета“, 
допълни-
телна пали-
тра, собст-
вен цвят, 
допълни-
телен цвят, 
бутон Add 
to Custom 
Colors (до-
бавяне на 
цветове), 
бутон Edit 
Colors (ре-
дактиране 
на цветове)

за 
нови 
знания

интеракти-
вен – усвоя-
ване на но-
вите знания 
чрез познава-
телни игри

интегрален – 
интегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Математика“, 
„Български 
език и литера-
тура“, „Околен 
свят“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словесни – 
обяснение, 
беседа

нагледни – 
демонстра-
ция

практичес-
ки – упраж-
нение, са-
мостоятел-
на работа

игрови – 
дидактични 
игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в ди-
ска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 22 и 23 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на иг-
рата „Живе-
ем заедно“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с инструмент „Пипета“ . Усвояване на алгоритъм за създава-

не на собствен цвят .
2. Български език и литература: Усъвършенстване на четивната техника .
3. Математика: Затвърждаване на знанията за геометричните фигури .
4. Околен свят: Обогатяване на знанията за празниците и обичаите на различните етнически общности в 

България .
5. Изобразително изкуство: Формиране на умения за избор на подходящи цветове и инструменти за 

изобразяване на конкретен обект .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с инструмент „Пипета“;
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 – усвояване на практически умения за създаване на собствен цвят;
 – използване на допълнителната палитра .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – приложение на усвоените знания за инструмент „Пипета“;
 – създаване на собствен цвят;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент и цвят .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картината;
 – дорисуване на облекло, характерно за различните етнически общности;
 – посочване на традиционни празнични гозби, присъстващи на трапезата на различните етнически общ-

ности .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията за програма Paint, прозорец на програма Paint, кутия 

с инструменти, палитра, бутоните Цвят1 и Цвят 2 .
Учителят поставя темата и запознава учениците с инструмент „Пипета“ . Обяснява неговата употреба като 

подходяща при редактиране на графични изображения . Демонстрира алгоритъм за работа с него и посочва 
промяната в палитрата – избраният цвят заменя основния .

При създаване на графично изображение е необходимо да се използват разнообразни цветове . Много 
често са нужни такива, които не се намират в палитрата, и тогава избираме цвят от допълнителната палитра 
или създаваме собствен цвят . Желателно е учителят да демонстрира създаване на собствен цвят и различни 
негови нюанси .

Затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на задачи за изчертаване на различни ге-
ометрични фигури . Учениците могат да използват цветове от допълнителната палитра, а също и да създадат 
собствен цвят, да работят с инструмент „Пипета“ . По преценка на учителя и според нивото на знанията и умени-
ята на учениците в класа може да се поставят допълнителни задачи .

След това вниманието на учениците се насочва към сюжетната картина и изпълнение на задачите към нея . 
Добре е учителят да продължи урока с играта „Живеем заедно“ от учебния диск, с която се затвърждават нови-
те знания . Дава се възможност на учениците да изпълнят задачите от тази игра .

В края на часа може се направи обобщение на наученото чрез изпълнение на задачите и отговор на въ-
просите в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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Тема 11. Инструмент „Текст“. Прозрачен и непрозрачен фон на текста

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с инстру-
мент „Текст“ .
2 . Запознаване с характе-
ристиките на новия ин-
струмент – прозрачност и 
непрозрачност на фона на 
текста .
3 . Овладяване на практи-
чески умения за работа с 
инструмент „Текст“ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения за 
въвеждане на текст в ри-
сунка .
2 . Развиване на умения за 
използване на прозрачен и 
непрозрачен фон на текста .
3 . Развиване на умения за 
промяна големината на 
текстовата кутия според 
рисунката .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на положител-
но отношение към работа с 
компютърни програми .
2 . Подбор на подходящи 
големина, разположение 
и цвят на текста според 
характеристиките на ри-
сунката .

На равнище по-
нятия ученикът:
1 . Запознат е с 
понятията: ин-
струмент „Текст“,
текстова кутия, 
прозрачен и не-
прозрачен фон 
на текста .
2 . Разбира пред-
назначението 
на инструмент 
„Текст“  .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да из-
ползва инстру-
мент „Текст“ .
2 . Умее да избира 
прозрачен или 
непрозрачен 
фон на тек ста .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Демонстрира же-
лание за работа 
с програма Paint 
за създаване на 
графични изо-
бражения .

инструмент 
„Текст“, па-
нел Tools, 
панел 
Background, 
прозра-
чен фон 
на текста 
(Opaque), 
непрозра-
чен фон 
на текста 
(Trans-
parent), ос-
новен цвят, 
допълните-
лен цвят

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – 
усвояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Информа-
ционни тех-
нологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Околен 
свят“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словес-
ни – бесе-
да, обясне-
ние

нагледни 
– демон-
страция

практи-
чески 
– упраж-
нение, са-
мостоятел-
на работа

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 24 и 25 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на 
играта „Зим-
ни празни-
ци“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване и усвояване на алгоритъм за работа с инструмент „Текст“ .
2. Български език и литература: Усъвършенстване на четивна техника, затвърждаване на знания за пра-

вопис на звучни съгласни в края на думата .
3. Околен свят: Затвърждаване на знанията за промените в природата през сезона зима и за българските 

зимни празници .
4. Изобразително изкуство: Формиране на умения за пресъздаване на впечатления и изобразяване на 

обекти и явления от заобикалящата среда .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с инструмент „Текст“ и усвояване на алгоритъм за работа;
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 – усвояване на практически умения за избор на прозрачен и непрозрачен фон на текста;
 – усвояване на умения за промяна големината на текстовата кутия .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – въвеждане на текст в текстова кутия;
 – избор на прозрачен и непрозрачен фона на текста;
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с инструментите „Правоъгълник“, „Овал“, „Триъгъл-

ник“, „Многоъгълник“;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – описание на промените в природата през зимата;
 – описание на зимни български празници и обичаи;
 – правопис на звучни съгласни в края на думата;
 – визуализиране с помощта на различни изразни средства типичните особености на природната среда 

през зимата .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията на учениците за програма Paint, прозорец на про-

грамата, елементи . Припомнят се изучените инструменти . Учениците откриват и посочват иконите им в панела 
„Инструменти“ и панела „Форми“ .

Учителят може да постави предизвикателство пред тях – да въведат текст в геометрична фигура или ри-
сунка . Предлага им да открият подходящ инструмент . След проведената беседа поставя темата, запознава уче-
ниците с инструмент „Текст“ и въвежда новите понятия . Желателно е да демонстрира алгоритъм за работа с 
инструмент „Текст“, да избере прозрачност или непрозрачност на фона на текста, да промени големината на 
текстовата кутия според големината на нарисувания предмет (фигура) .

Първично затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на задачите в рубриката „Помисли 
и изпълни!“ в книжното тяло . Освен въвеждане на текст в рисунка, учениците затвърждават знанията и умени-
ята си за работа с инструментите „Правоъгълник“, „Овал“, „Триъгълник“, „Многоъгълник“ .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се стимулират да раз-
казват за промените в природата през сезона зима, за живота на животните и за начините, по които преживяват 
през неблагоприятните зимни условия, за любимите си игри, да допълват предложения текст с подходящи 
думи .

След това учителят може да стартира играта „Зимни празници“ от учебния диск и да обясни правилата ù . 
Чрез самостоятелната работа по нея учениците затвърждават знанията и уменията си за работа с инструмент 
„Текст“ .

В края на часа се прави обобщение на наученото чрез изпълнение на поставените задачи в рубриката 
„Упражни и отговори!“ .
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Тема 12. Инструменти „Триъгълник“ и „Многоъгълник“

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1 . Запознаване с ин-
струментите „Триъгъл-
ник“ и „Многоъгъл-
ник“ .
2 . Запознаване с ха-
рактеристиките на но-
вите инструменти .
3 . Овладяване на 
практически умения 
за работа с инстру-
ментите „Триъгълник“ 
и „Многоъгълник“ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ния за избор на подхо-
дящ инструмент при 
изпълнение на поста-
вена задача .
2 . Развиване на уме-
ния за използване на 
различни характерис-
тики на инструмен-
тите „Триъгълник“ и 
„Многоъгълник“ .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително отношение 
към работа с компю-
търни програми .
2 . Възпитаване за 
точност и прецизност 
при изпълнение на 
поставените задачи .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с 
понятията: инстру-
мент „Триъгълник“,
инструмент „Мно-
гоъгълник“, дебе-
лина на линията, 
очертаване, запъл-
ване .
2 . Разбира пред-
назначението на 
тези инструменти .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да използ-
ва инструментите 
„Триъгълник“и 
„Многоъгълник“ .
2 . Умее да избира 
различен цвят и 
дебелина на лини-
ята .
3 . Умее да очер-
тава геометрични 
фигури без и със 
запълване .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира же-
лание за работа 
с програма Paint 
за създаване на 
графични изобра-
жения .

панел „Фор-
ми“, палитра, 
работно поле, 
инструмент 
„Триъгълник“,
инструмент 
„Многоъгъл-
ник“, бутон 
Size, бутон 
Color, меню 
Fill, меню No 
fill, дебелина 
на линията, 
очертаване, 
запълване, 
основен цвят, 
допълнителен 
цвят

за 
нови 
знания

интеракти-
вен – усвоява-
не на новите 
знания чрез 
познавателни 
игри

интегрален – 
интегрирани са 
знания и уме-
ния по предме-
тите: „Инфор-
мационни тех-
нологии“, „Бъл-
гарски език и 
литература“, 
„Математика“, 
„Околен свят“, 
„Изобразител-
но изкуство“

словес-
ни – бе-
седа, 
обясне-
ние

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение

игро-
ви – ди-
дактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в ди-
ска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 26 и 27 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на 
играта „На 
ски пистата“ 
в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване и усвояване на алгоритъм за работа с инструментите „Три-

ъгълник“ и „Многоъгълник“ .
2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за строежа на българския език, усъвър-

шенстване на уменията за съставяне на думи и изречения, правопис на думи със звучни съгласни в средата и 
края на думата .

3. Математика: Затвърждаване на знанията за събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване на 
десетицата .

4. Околен свят: Затвърждаване на знанията за промените в природата през зимата .
5. Изобразително изкуство: Диференциране на образните представи на децата за промените в природа-

та през различните сезони .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с инструментите „Триъгълник“и „Многоъгълник“ и усвояване на алгоритъм за работа с тях;
 – усвояване на практически умения за избор на различен цвят и дебелина на линията;
 – усвояване на практически умения за изчертаване на геометрични фигури без и със запълване .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – актуализиране на действията щракване и влачене с мишката;
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с инструментите „Триъгълник“ и „Многоъгълник“;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – съставяне на думи и подреждане на думи в изречения;
 – правопис на думи със звучни съгласни в средата и края на думата;
 – актуализиране на знанията за подреждане на думи по азбучен ред;
 – свързване на думи с тяхното значение;
 – разпознаване и назоваване на геометрични фигури;
 – събиране на двуцифрени числа с едноцифрени и двуцифрени с преминаване на десетицата;
 – изваждане на едноцифрени и двуцифрени числа от двуцифрени със заемане .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията на учениците за програма Paint, прозорец на програ-

мата, елементи . Припомнят се изучените инструменти . Вниманието на учениците се насочва към панела „Фор-
ми“ . Учениците познават инструмент „Права линия“ . Учителят предлага да разгледат останалите инструменти 
и да предположат за какво могат да се използват . Посочва инструментите „Триъгълник“ и „Многоъгълник“ и 
поставя темата .

Учителят може да въведе новите знания, да демонстрира алгоритъм за работа с инструментите, да посочи 
характеристиките им, да избере основен и допълнителен цвят . Първично затвърждаване на новите знания се 
постига чрез изпълнение на задачите в книжното тяло .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се стимулират да 
посочват обекти, които трябва да нарисуват, като използват новите инструменти . Дава им се възможност да 
разкажат за промените в природата през сезона зима .

След това е добре учителят да стартира играта „На ски пистата“ от учебния диск и да обясни правилата 
ù . Чрез изпълнението ù учениците затвърждават знанията и уменията си за работа с новите инструменти .

В края на часа се прави обобщение на наученото чрез изпълнение на поставените задачи в рубриката 
„Упражни и отговори!“ .
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Тема 13: Съхраняване на графично изображение. Отваряне на файл

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с алго-
ритъм за съхраняване 
на файл .
2 . Запознаване с алго-
ритъм за отваряне на 
файл .
3 . Овладяване на 
практически умения 
за отваряне на файл, 
редактиране на гра-
фично изображение и 
съхраняване на про-
менения файл .
Развиващи цели:
1 . Формиране на уме-
ния за съхраняване на 
файл .
2 . Формиране на уме-
ния за отваряне на 
файл .
3 . Формиране на уме-
ния за редактиране на 
файл и запазване на 
направените промени .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително отношение 
към работа с компю-
търни програми .
2 . Възпитаване за точ-
ност и прецизност при 
изпълнение на поста-
вените задачи .

На равнище 
понятия учени-
кът:
1 . Запознат е с 
понятията: файл, 
отваряне на 
файл, съхраня-
ване на файл .
2 . Разграничава 
и използва по 
предназначение 
командите Save, 
Save as, Open .
На равнище 
умения учени-
кът:
Умее да отваря, 
редактира и съх-
ранява файл .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Демонстрира 
желание за ра-
бота с програма 
Paint за създава-
не на графични 
изображения .

файл, съх-
раняване 
на файл, 
отваряне 
на файл, 
команда 
Save as, ко-
манда Save, 
команда 
Open, 
кутия File 
name, 
меню Paint

за 
нови 
знания

интерактивен –
усвояване на 
новите знания 
чрез познава-
телни игри

интегрален – 
интегрирани са 
знания и умения 
по предметите: 
„Информацион-
ни технологии“, 
„Български език 
и литература“, 
„Математика“, 
„Околен свят“, 
„Чужд език“, 
„Изобразител-
но изкуство“, 
„Домашен бит 
и техника“, „Фи-
зическо възпи-
тание и спорт“, 
„Музика“

словесни – 
беседа, 
обяснение,

нагледни – 
демонстра-
ция

практи-
чески – уп-
ражнение, 
самостоя-
телна ра-
бота

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагледя-
ване – подхо-
дящи графики 
и екрани на 
игрите в ди-
ска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение 
на с . 28 и 29 
от книжното 
тяло и игри в 
диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и играта 
„Любими 
учебни пред-
мети“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1.  Информационни технологии: Запознаване и усвояване на алгоритъм за съхраняване на графично из-

ображение и отваряне на файл .
2.  Български език и литература: Усъвършенстване на четивната техника .
3.  Математика: Затвърждаване на знания за четни и нечетни числа, единици и десетици .
4.  Околен свят: Актуализиране на знания за действия на учениците при пожар .
5.  Чужд език: Усвояване на често използвани думи и изрази.
6.  Изобразително изкуство: Затвърждаване на понятията пейзаж, натюрморт, портрет .
7.  Домашен бит и техника: Актуализиране на знания за здравословно хранене и културно поведение .
8.  Музика: Затвърждаване на знанията за изучените музикални инструменти .
9.  Физическо възпитание и спорт: Актуализиране на знания за различните видове спорт и влиянието им 

върху човешкото здраве .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – усвояване на алгоритъм за съхраняване на файл;
 – усвояване на алгоритъм за отваряне на файл;
 – редактиране на файл и запазване на направените промени;
 – използване на командите Save, Save as, Open .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с изучените инструменти;
 – редактиране на файл и запазване на направените промени;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – описание на характерен български ритуал;
 – актуализиране на знания за зимните български празници;
 – посочване на четни и нечетни числа, числа с еднакъв брой единици и десетици;
 – актуализиране и допълване на правилата за действия при пожар;
 – въвеждане названия на изучени музикални инструменти;
 – посочване на храни от растителен и животински произход;
 – свързване на думи на чужд език с подходяща картинка;
 – въвеждане названия на спортове по картинка;
 – изобразяване на обекти и явления от заобикалящата среда .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията на учениците за програма Paint, прозорец на програ-

мата, елементи . Припомнят се изучените инструменти . Учениците се мотивират да откриват и посочват иконите 
им в панел „Инструменти“, панел „Четки“, панел „Форми“ .

След това учителят може да постави темата и да въведе новите понятия .
Желателно е да демонстрира алгоритъм за съхраняване на създадено графично изображение, както и 

алгоритъм за отваряне на файл . Добре е да се обърне внимание на приликите и разликите на двата диалогови 
прозореца .

Първично Затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на задачите в книжното тяло . Учи-
телят предлага на учениците да създадат графично изображение на тема „Сурвакар“ („Кукер“, „Коледар“ или 
др .) . Обсъждат се инструментите, които могат да се използват . Учениците трябва да съхранят създадените из-
ображения с помощта на учителя . След това могат да отворят файла, да въведат подходящо пожелание и да 
съхранят направените промени . Съпоставят се командите Save и Save as и се изяснява кога се използват .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се стимулират да 
опи шат българския ритуал, който е илюстриран, да посочат инструментите, с които могат да нарисуват кукер-
ска маска .

Учителят е добре да стартира играта „Любими учебни предмети“ от учебния диск и да обясни правилата ù . 
Чрез нея учениците прилагат знанията и уменията си за отваряне, редактиране, съхраняване на файл, а също 
така затвърждават знанията си по останалите учебни предмети, изучавани във втори клас .

В края на часа се прави обобщение на наученото чрез изпълнение на поставените задачи в рубриката 
„Упражни и отговори!“ .
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Тема 14. Програма Paint (Обобщение)

Цели Очаквани резултати Понятия и клю-
чови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Обобщение на знанията 
за програма Paint и нейно-
то предназначение .
2 . Затвърждаване на 
знанията за основните 
елементи на прозореца на 
програма Paint .
3 . Овладяване на практи-
чески умения за създава-
не на графични изображе-
ния с програма Paint .
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения 
за създаване на графично 
изображение с инстру-
ментите на програма 
Paint .
2 . Формиране на умения 
за избор на подходящ ин-
струмент при изпълнение 
на поставена задача .
3 . Формиране на умения 
за използване на различ-
ни характеристики на ин-
струментите .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на положи-
телно отношение към 
работа с компютърни 
програми .
2 . Възпитаване за точност 
и прецизност при изпъл-
нение на поставените 
задачи .

На равнище 
понятия учени-
кът:
1 . Запознат е с 
понятията: Paint, 
панели с инстру-
менти, работно 
поле, палитра .
2 . Разбира пред-
назначението 
на изучените 
инструменти .
На равнище 
умения учени-
кът:
1 . Умее да 
използва ин-
струментите на 
програма Paint 
за създаване на 
графично изо-
бражение .
2 . Умее да из-
ползва различни 
техни характе-
ристики .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Демонстрира 
желание за ра-
бота с програма 
Paint за създава-
не на графични 
изображения .

графично 
изображе-
ние, про-
грама Paint, 
панели с ин-
струменти, 
палитра, ра-
ботно поле, 
показалец, 
панел „Ин-
струменти“,
панел „Чет-
ки“, панел 
„Форми“, 
характерис-
тики на ин-
струментите

за 
обоб-
щение

интеракти-
вен – обоб-
щаване на 
усвоените 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Математи-
ка“, „Околен 
свят“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словес-
ни – бе-
седа

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на иг-
рите в диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение 
на с . 30 и 31 
в книжното 
тяло и игри в 
диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на иг-
рата „За кого 
е подаръ-
кът?“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1.  Информационни технологии: Обобщение на знанията за програма Paint – предназначение, прозорец 

на програмата, основни елементи, панели с инструменти, алгоритъм за работа с тях .
2.  Български език и литература: Усъвършенстване на четивна техника, актуализиране на знания за пи-

сане на съобщение .
3.  Математика: Затвърждаване на знания и умения за събиране и изваждане на числата до 100 с преми-

наване на десетицата .
4.  Околен свят: Актуализиране на знания за година, денонощие, сетивни органи, групи растения, транс-

портни средства .
5.  Изобразително изкуство: Формиране на умения за пресъздаване на впечатления и изобразяване на 

обекти и явления от заобикалящата среда .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – обобщение на знанията и уменията за създаване на графично изображение;
 – усвояване на практически умения за избор на подходящ инструмент при изпълнение на поставена пра-

ктическа задача;
 – актуализиране на знания и умения за използване различни характеристики на изучените инструменти .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:

- приложение на усвоените знания и умения за работа с изучените инструменти;
- обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – подреждане на думи в изречение;
 – решаване на задачи от събиране и изваждане на числата до 100;
 – актуализиране на знанията за промените в природата, сетивни органи и др .;
 – актуализират се умения за изобразяване на обекти и явления от заобикалящата среда .

Указания и препоръки за разработване на урока:
В урока се актуализират знанията на учениците за програма Paint, прозорец на програмата, елементи . 

Припомнят се изучените инструменти . Учениците се стимулират да откриват и посочват иконите им в панел 
„Инструменти“, панел „Четки“ и панел „Форми“ .

След това може да се премине към изпълнение на задачите от рубриката „Помисли и изпълни!“ . Учениците 
се мотивират да стартират програма Paint и да нарисуват карнавални маски, като обосновават избора си на 
подходящи инструменти . В процеса на изпълнение на тази задача е желателно да използват различни характе-
ристики на инструментите, като демонстрират умения за работа с тях . Стимулира се използването на разноо-
бразни инструменти и различни цветове, създаване на собствен цвят .

Урокът може да продължи със съставяне на разказ по сюжетната картина . На учениците трябва да се даде 
възможност да опишат костюма, който ще изберат за новогодишен карнавал, да посочат с кои инструменти 
могат да го нарисуват .

Добре е учителят да стартира играта „За кого е подаръкът?“ от учебния диск и да обясни правилата ù . Чрез 
нея учениците могат да обобщят и затвърдят знанията и уменията си за работа с програма Paint .

В края на часа се прави обобщение на изучените инструменти чрез изпълнение на поставените въпроси и 
задачи в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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Тема 16: Работа с текстова информация. Стартиране на програмата WordPad

Цели Очаквани резултати
Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с начина 
за стартиране на про-
грамата WordPad .
2 . Запознаване с поня-
тието „работно поле“ за 
въвеждане на текст .
3 . Запознаване с прило-
жението и значението 
на текстовия курсор .
4 . Овладяване на прак-
тически умения за 
работа със служебните 
клавишите „Shift“ и „Caps 
Lock“ на клавиатурата .
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения 
за правилно позициони-
ране на текстовия кур-
сор при писане на текст .
2 . Формиране на умения 
за правилно използване 
на служебните клавиши 
„Shift“ и „Caps Lock“ .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително емоционално 
отношение към работа 
с текстообработващи 
програми .
2 . Възпитаване за точ-
ност и прецизност при 
изпълнение на поставе-
ните задачи .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с по-
нятията: „работно 
поле в текстообра-
ботваща програма“, 
„текстов курсор“ и 
„символен блок на 
клавиатурата“ .
2 . Разбира предназ-
начението им .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да използва 
текстовия курсор .
2 . Умее да използва 
клавиша „Shift“ от 
клавиатурата .
3 . Умее да използва 
клавиша „Caps Lock“ 
от клавиатурата .
4 . Умее да използва 
символния блок на 
клавиатурата .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира же-
лание за работа с 
програма WordPad 
за създаване на тек-
стови документи .

работно 
поле, 
текстов 
курсор, 
символен 
блок на 
клавиату-
рата,
клавиши 
„Shift“ 
и „Caps 
Lock“

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Математи-
ка“, „Българ-
ски език и 
литература“

словес-
ни – обяс-
нение, 
беседа,

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагледя-
ване – подхо-
дящи текстове 
и екрани на 
игрите в диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение 
на с . 34 и 35 в 
книжното тяло 
и игри в диска

за контрол –
пълно и вярно 
изпълнение 
на задачите в 
книжното тяло 
и на играта „На 
куклен театър“ 
в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1.  Информационни технологии: Запознаване с програмата WordPad . Придобиване на умения за използ-

ване на текстовия курсор . Усвояване на алгоритъм за работа и използване на клавишите „Shift“ и „Caps Lock“ .
2.  Български език и литература: Затвърждаване на знанията за създаване, писане и подреждане на те-

кста в съобщение .
3.  Математика: Затвърждаване на знанията и уменията за умножение по 1 и 2, както и на събиране и из-

важдане на числата до 100 .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с иконата на програмата WordPad, начините за стартиране на програмата и бутоните за 

управ ление на прозореца ù;
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 – запознаване с вида и приложението на текстовия курсор;
 – усвояване на практически умения за работа със символния блок на клавиатурата, както и със служебни-

те клавишите „Shift“ и „Caps Lock“ .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – Затвърждаване на знанията и уменията за стартиране на приложните програми и за управление на ра-

ботните прозорци .
 – обосноваване избора при приложението и използването на цифровия и символния блок на клавиатурата .
 – обосноваване избора при приложението и използването на клавишите за въвеждане на главни букви .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картината;
 – споделяне на опит и преживявания;
 – запознаване с модели на общуване и форми на училищния живот;
 – решаване на текстови задачи;
 – решаване на задачи за умножение по 1 и 2 и за събиране и изваждане на числата до 100;
 – упражняване на изучаваните математически фигури;
 – познаване на любими приказки .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с беседа за любимите на децата приказки и приказни герои . Учителят може да 

попита учениците знаят ли какво е и посещавали ли са досега куклен театър . Той насочва вниманието им към 
сюжетната картина и към задачите, свързани с нея .

След изписване на имената на кукления театър и приказките от учениците в книжното тяло учителят поста-
вя темата: Програма WordPad – програма за работа с текстова информация и създаване на текстови документи . 
Желателно е да покаже иконата на програмата и да запознае учениците с възможните начини за стартирането 
ù . След стартирането на програмата WordPad децата се запознават с елементите на работния екран и се при-
помнят начините за управление на работните прозорци .

Постепенно учителят може да насочи вниманието на учениците и да акцентира върху запознаване с клю-
човите понятия от урока – работно поле на програмата WordPad, вид на текстовия курсор и неговото значение 
и приложение, както и с възможностите за въвеждане на текст . Добре е да обясни в кои случаи при въвеждане 
на текст от клавиатурата се използват клавишите „Shift“ и „Caps Lock“, като даде алгоритъма на приложението 
им . След това е желателно да покаже местоположението на двата служебни клавиша върху клавиатурата и 
да припомни на учениците приложението на символния и цифровия блок от клавиатурата . Стимулира деца-
та да въведат определен текст в работното поле на програмата WordPad, като упражнят позиционирането на 
текстовия курсор и използването на клавишите „Shift“ и „Caps Lock“ . В хода на урока учителят може да постави 
за изпълнение и задачите, включени в книжното тяло . По преценка на учителя и според нивото на знанията и 
уменията на учениците в класа може да се поставят допълнителни задачи и въпроси .

Учителят има възможност да продължи урока като стимулира децата да изпълнят задачите в играта „На 
куклен театър“ от учебния диск, с която се обобщават старите и се затвърждават новите им знания .
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Тема 17: Въвеждане на текст от клавиатурата

Цели Очаквани резултати
Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с основ-
ните стъпки и изисквания 
при въвеждане на тексто-
ва информация .
2 . Запознаване с въз-
можните приложения 
на клавишите „Delete“ и 
„Backspace“ при реда-
ктиране на въведената 
текстова информация в 
компютърен документ .
3 . Запознаване с възмож-
ните приложения на кла-
вишите „Enter“ и „Space“ 
при подреждането на 
текстова информация в 
компютърен документ .
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения 
за правилно писане на 
текст в текстов документ .
2 . Формиране на умения 
за редактиране на текст в 
текстов документ .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително емоционално 
отношение към работа с 
текстообработващи про-
грами .
2 . Възпитаване за точност 
и прецизност при изпъл-
нение на поставените 
задачи .

На равнище по-
нятия ученикът:
1 . Запознат е с по-
нятията: „текстов 
курсор“, „нов ред 
в компютърен 
текст“, „интервал“, 
изтриване на сим-
вол чрез клавиа-
турата .
2 . Разбира значе-
нието им .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да използ-
ва текстовия кур-
сор .
2 . Умее да из-
ползва клави-
шите „Delete“ и 
„Backspace“
от клавиатурата .
3 . Умее да използ-
ва клавишите 
„Enter“ и „Space“ .
На равнище от-
ношения учени-
кът:
Демонстрира 
желание за въвеж-
дане на текстова 
информация и 
обработването ù 
чрез програмата 
WordPad  .

работно 
поле, тек-
стов кур-
сор,
интервал,
нов ред, 
клавиши 
„Delete“, 
„Back
space“, 
„Enter“ и 
„Space“

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване на 
новите зна-
ния чрез об-
разователни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Инфор-
мационни 
технологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Околен 
свят“, „Фи-
зическо 
възпитание 
и спорт“

словес-
ни –обяс-
нение, 
беседа

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
текстове и 
екрани на иг-
рите в диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение 
на с . 36 и 37 
в книжното 
тяло и игри в 
диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на 
играта „Да 
спортуваме“ 
в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1.  Информационни технологии: Запознаване с основните изисквания при въвеждане на текст в ком-

пютърен документ . Усвояване на алгоритъм за работа и използване на клавишите „Delete“ и „Backspace“ при 
редактиране на текст . Усвояване на приложенията на клавишите „Enter“ и „Space“ при въвеждане на текстова 
информация .

2.  Български език и литература: Затвърждаване на знанията за създаване, писане и подреждане на те-
кста . Разлика между изговор и правопис на звучни, беззвучни съгласни и гласни звукове .

3.  Околен свят: Затвърждаване и разширяване на познанията за начините за спортуване и знанията за 
човешкото тяло .

4.  Физическо възпитание и спорт: Актуализиране на познанията за различните видове спорт .
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Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с правилата за писане на текст в приложна текстообработваща програма;
 – запознаване с положението на текстовия курсор при използване на клавишите за подреждане и реда-

ктиране на теста;
 – усвояване на практически умения за работа със служебните клавишите „Delete“, „Backspace“, „Enter“ и 

„Space“ .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – Затвърждаване на знанията и уменията за правилно въвеждане на текст от клавиатурата в приложна 

текстообработваща  програма и правилно използване на клавишите за подредба на текста „Enter“ и  „Space“;
 – Затвърждаване на знанията и уменията за правилно позициониране на текстовия курсор при използва-

не на клавишите за редактиране „Delete“ и „Backspace“;
 – упражняване на знанията и уменията за въвеждане на текст от клавиатурата .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на описание и разказ по картината;
 – споделяне на опит и преживявания;
 – упражняване върху правилата за проверка на правописа на думите;
 – запознаване и прилагане на знанията за различните видове спорт;
 – Затвърждаване на знанията за частите на човешкото тяло .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията на учениците за програма WordPad – какво е нейно-

то приложение, каква информация може да се въведе и обработи с тази програма . Добре е да припомним на 
учениците приложението и алгоритъма при използване на служебните клавиши „Shift“ и „Caps Lock“ при изпис-
ване на главните букви в текста . Припомнят се понятията „работно поле“ и „текстови курсор“, както и начинът 
му за позициониране с помощта на мишката на исканото място от текстовия документ .

Постепенно вниманието на учениците може да се насочи към новите знания и умения, които ще се усво-
яват в урока, като учителят може да попита учениците: от какво са съставени изреченията; има ли разстояние 
между думите в изреченията, когато учениците пишат текст в тетрадките си; как се изписва заглавието на тек-
стове като приказки, разкази, съобщения и др .; кога и как пренасят част от изречението и част от думите на нов 
ред в тетрадките си и др . Тези правила за писане на лист хартия е добре учителят да трансформира в правила 
за писане на компютърен текст, като акцентира кои правила се запазват и как се постигат в компютърния текст 
чрез клавиатурата, и кои правила за писане на текст върху хартиения носител не са съпоставими и приложими 
при въвеждане на текстова информация в приложна текстообработваща  програма . Особено внимание е же-
лателно да се обърне на това, че при въвеждане на текст в работното поле на WordPad учениците не трябва да 
използват сричкопренасяне, а трябва да оставят на програмата „сама да премине на нов ред“, като автоматично 
се пренася част от думите в изреченията на новия ред или ако програмата „прецени“ – може да се пренесат и 
целите изречения . Учителят е добре да акцентира и на това, че клавиш „Enter“ се използва само при отделяне 
на заглавието и при започване на нова мисъл (абзац) в текста – тази част от урока е по-трудно усвоима, защо-
то учениците все още не са запознати с понятията параграф или абзац и учителят е необходимо да направи 
демонстрация с подготвени предварително текстове, в които е използван „Enter“ и в средата на текстовете . 
Обръща се внимание на учениците, че те трябва да придобият умението да оставят по един интервал между 
думите с помощта на клавиша „Space“ .

При обяснението на приложението на клавишите „Delete“ и „Backspace“ учителят е желателно да покаже на 
учениците как могат да позиционират текстовия курсор до мястото на грешката, която ще редактират: с миш-
ката и с клавишите стрелки . Трябва да им се обясни, че при използване на клавиша „Delete“ се изтрива симво-
лът вдясно от позицията на текстовия курсор, а при използване/натискане на клавиша „Backspace“ се изтрива 
символът вляво от позицията на текстовия курсор . Към тази част на обясненията учителят може да постави на 
учениците да изпълнят задачите към сюжетната картина на книжното тяло .
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След приключване на обясненията и практическите демонстрации върху новите знания учителят може да 
възложи на учениците да въведат в документ на програмата WordPad текста и да изпълнят задачите от рубри-
ката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло .

При наличие на време урокът може да продължи с играта „Да спортуваме“ от учебния диск . Ако времето 
не е достатъчно, учителят поставя на учениците да упражнят новите знания и да затвърдят наученото, като 
изпълнят вкъщи играта към тема 17, включена в софтуерния продукт .

Тема 18: Задаване на цвят и размер на текста

Цели Очаквани резултати Понятия и клю-
чови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни 
цели:
1 . Запознаване с 
един от възможните 
алгоритми за избор 
на текста (последова-
телност от символи) с 
цел форматиране на 
шрифта, големината и 
цвета на символите .
2 . Запознаване с при-
ложението на инстру-
ментите за формати-
ране на текст: Font, 
Font Size и Font Color .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ния за избор (марки-
ране) на текст .
2 . Развиване на уме-
ния за форматиране 
на шрифта, големи-
ната и цвета на сим-
волите в целия текст 
или на част от текста в 
текстов документ .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на поло-
жително емоционално 
отношение към рабо-
та с текстообработва-
щи програми .
2 . Възпитаване за 
точност и прецизност 
при изпълнение на 
поставените задачи .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с по-
нятията: „текстов 
курсор“, „избор (мар-
киране) на текст“,
„задаване на цвят на 
символите в текста“, 
„задаване на размер 
на символите в тек-
ста“, „начин на изпис-
ване на символите в 
текста“ .
2 . Разбира значение-
то им .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да използва 
текстовия курсор .
2 . Умее да използва 
избира (маркира) 
последователност от 
символи .
3 . Умее да използва 
инструментите на 
текстообработва-
щата програма Font, 
Font Size и Font Color .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира жела-
ние за обработване 
на текстова инфор-
мация чрез програ-
мата WordPad .

текстов кур-
сор, избор 
(маркиране) 
на текст,
задаване 
на цвят на 
символите 
в текста, 
задаване на 
размер на 
символите в 
текста, начин 
на изписване 
на символи-
те в текста

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – 
усвояване 
на новите 
знания 
чрез поз-
навателни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литерату-
ра“,, „Око-
лен свят“

словесни –
обяснение, 
беседа

нагледни – 
демонстра-
ция

практи-
чески – уп-
ражнение, 
самостоя-
телна ра-
бота

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в ди-
ска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 38 и 39 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на иг-
рата „Праз-
никът на 
свободата“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1.  Информационни технологии: Запознаване с възможностите и начините за избор (маркиране) на текст 

и задаване (форматиране) на цвета, размера и начина на изписване на символите .
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2.  Български език и литература: Затвърждаване на знанията за съществителните, прилагателните имена 
и глаголите .

3.  Околен свят: Затвърждаване и разширяване на познанията за видовете празници и обичаи в страната .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с едно ново приложение на клавиша „Shift“ и на клавишите стрелки – за избор (маркиране) 

на част от текста;
 – запознаване с алгоритъма за избиране (маркиране) на целия текст, част от него или последователност 

от символи;
 – запознаване с приложението и начина на използване на инструментите Font, Font Size и Font Color в тек-

стообработващите програми .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – Затвърждаване на уменията за позициониране на текстовия курсор на определено място в текстовия 

документ;
 – Затвърждаване и разширяване на знанията и уменията за използване на клавишите „стрелки“;
 – Затвърждаване на знанията и уменията за правилно въвеждане на текст от клавиатурата ;
 – придобиване на умения и знания за използване на инструментите Font, Font Size и Font Color в текстооб-

работващите програми .
 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на описание и разказ по картината;
 – упражняване на знанията на учениците за съществителните и прилагателните имена;
 – актуализиране на знанията на учениците за българските празници и обичаи .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията на учениците за текстообработващите програми и 

по-точно за програмата WordPad – прозорец на програмата, елементи за управление на прозореца, позицио-
ниране на текстовия курсор в работното поле, служебни клавиши за въвеждане на главни букви, за редактира-
не и за правилно въвеждане на текста .

Постепенно вниманието на учениците може да се насочи към новите знания и умения, които ще се усвоя-
ват в урока, като учителят може да попита учениците за познатите им приложения на служебния клавиш „Shift“ 
от клавиатурата и на клавишите със стрелки (съответно: за въвеждане на главна буква в изречението и за пози-
циониране на текстовия курсор на определено място в текста на документите) . Учителят е добре да запознае 
учениците с възможния начин за избиране (маркиране) на текст или последователност от символи, чрез пози-
циониране на курсора, задържане натиснат клавиша „Shift“ и управление на избраната област от символи с 
клавишите стрелки . На учениците е желателно да се обясни защо е необходимо да се избира (маркира) текст 
и в кои случаи преди обработката на информацията в текста се налага избирането (маркирането) ù . Обясняват 
се видимите разлики между маркирана и немаркирана област на документа . На децата могат да се покажат 
и други начини за избиране (маркиране) на последователност от символи – чрез влачене и едновременно с 
това натиснат основен бутон на мишката, чрез позициониране на текстовия курсор в дума (последователност 
от символи) и двоен клик с основния бутон на мишката или чрез позициониране на мишката в лявата част на 
работното поле (областта за селекция) и еднократно или двукратно щракване с основния бутон на мишката . 
При онагледяване и демонстриране на новите знания и умения може да се използва документът с име „Марте-
нички“, който е включен в софтуерния продукт и е предвиден към задачите за упражнение по тази тема .

На учениците е необходимо да се даде достатъчно време, за да упражнят и усвоят уменията за маркиране 
на част от текста или последователност от символи, след което вниманието им да се насочи към конкретното 
приложение на необходимостта от селектиране на символите преди форматирането им . Учителят е добре да 
покаже мястото и приложението на инструментите Font, Font Size и Font Color в текстообработващите програми 
и по-точно в програмата WordPad . Учениците се запознават с новите понятия: „начин на изписване на симво-
лите“ (може да се въведе и понятието „шрифт“), „размер на символите“ и „цвят на символите“, както и с въз-
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можностите за тяхната промяна . Учителят може да въведе и понятието „форматиране“ на текста и да направи 
разграничение между това понятие и понятието „редактиране“ на текста .

След приключване на обясненията и практическите демонстрации върху новите знания и умения учите-
лят може да възложи на учениците да изпълнят задачите в рубриката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло .

След това се преминава към изпълнение на задачите от играта „Празникът на свободата“ в софтуерния продукт .
В края на часа учителят проверява работата на децата в книжното тяло и в образователния софтуер . Обоб-

щава използваните знания и умения от учениците и направените в хода на урока междупредметни връзки . 
Може да постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от книжното тяло, с които не са успели да се 
справят по време на учебния час, а също да упражнят новите знания чрез пълно изпълнение вкъщи (при въз-
можност на децата) на образователната игра по темата .

Тема 19: Правила при въвеждане на текстова информация

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с прави-
лата за въвеждане на 
текстова информация в 
компютърен документ .
2 . Запознаване с въз-
можните приложения 
на клавишите „Tab“ и 
„Space“ при въвеждане 
и подреждане на тек-
стова информация в 
компютърен документ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за правилно писане на 
текст в текстов доку-
мент .
2 . Развиване на умения 
за подреждане на тек-
ста в текстов документ .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на по-
ложително отношение 
към овладяване на 
нови знания при рабо-
та с текстообработващи 
програми .
2 . Възпитаване за есте-
тичност и прецизност 
при изпълнение на по-
ставените задачи .

На равнище понятия 
ученикът:
1 . Запознат е с понятия-
та: „текстов курсор“, „ра-
ботно поле“, „интервал“, 
„подреждане на текст“,
„компютърни прави-
ла при въвеждане на 
препинателни знаци в 
текст“ .
2 . Разбира значението 
им .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да позиционира 
текстовия курсор .
2 . Умее да използва 
правилно клавиша 
„Tab“ .
3 . Умее да използва 
правилно клавиша 
„Space“ .
На равнище отноше-
ния ученикът:
Демонстрира желание 
за естетично под-
реждане на текстова 
информация в текстов 
документ с помощта на 
научените подходящи 
за възрастта му спосо-
би .

текстов 
курсор,
работно 
поле, под-
реждане на 
текст,
интервал,
компютър-
ни правила 
при въвеж-
дане пре-
пинателни 
знаци в 
текстов 
документ, 
клавишите 
„Tab“ и 
„Space“

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване 
на новите 
знания 
чрез обра-
зователни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литерату-
ра“,
„Математи-
ка“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словес-
ни –обяс-
нение, 
беседа

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражне-
ние на с . 
40 и 41 в 
книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
книжното 
тяло и иг-
рата „При-
готви се за 
празник“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1.  Информационни технологии: Запознаване с правилата за правилно въвеждане и подреждане на ин-

формацията в текстов документ . Запознаване с приложението и правилното използване на клавишите за ин-
тервал „Tab“ и „Space“ .
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2.  Български език и литература: Разлика между изговор и правопис на думите и проверка на правописа . 
Правилна употреба на пунктуационни знаци . Отделяне на думите в изреченията и на изреченията в текста . 
Изразяване на благопожелания по конкретен повод .

3.  Математика: Затвърждаване на знанията за таблицата за умножение по три и таблицата за умножение 
по четири . Решаване на текстови задачи .

4.  Изобразително изкуство: Затвърждаване на знанията за понятията художествена конструкция, апли-
кация и орнамент .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с едно от възможните приложения на клавиша „Tab“;
 – запознаване и Затвърждаване на знанията относно правилата за използване на клавиша „Space“ във въ-

вежданите на компютър текстове .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – Затвърждаване на уменията за позициониране на текстовия курсор на определено място в текстовия 

документ;
 – Затвърждаване и разширяване на знанията и уменията за правилно въвеждане на текстова информация 

и препинателни знаци в нея;
 – придобиване на умения и знания за подреждане на текстовата информация .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на описание и разказ по картината;
 – развиване на възможностите за писмено общуване;
 – упражняване на знанията на учениците за видовете празници и начините за изказване и изписване на 

благопожелания;
 – упражняване на знанията на учениците по математика чрез решаване на текстови задачи;
 – възпитаване на естетическото мислене на учениците чрез аранжиране с готови графични обекти на 

поздравителни картички .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с преговор на знанията и уменията на учениците за въвеждане на текст от клавиа-

турата в текстообработваща компютърна програма, като същевременно се преговорят и знанията им за ръчно 
изписване на текстовете върху хартиен носител . Припомня се разгледаното вече приложение на клавишите 
„Enter“, „Space“, „Shift“ и „Caps Lock“ при подреждането, оформянето и правилното изписване на компютърните 
текстове . Добре е да се обърне внимание, че някои от изискванията за изписване на текстовете в тетрадките им 
важат и за компютърното им въвеждане като например: центриране на заглавието, изписване на първото из-
речение от новите абзаци навътре в реда, изписване на главни букви в началото на изречението и при писане 
на собствени съществителни . Някои от правилата обаче не се прилагат в компютърните текстове като напри-
мер: няма сричкопренасяне и преминаването на нов ред вътре в абзац (параграф) е автоматично . Има и други 
правила, които са важни само за компютърната текстообработка като например използване на един интервал 
между думите в изречението и при въвеждане на препинателните знаци .

Постепенно вниманието на учениците може да се насочи към новите знания и умения, които ще се усвоя-
ват в урока . Учителят е добре да покаже къде е разположен новият клавиш, който децата ще използват за пър-
ви път в текстообработващата програма – клавишът „Tab“ . Много е важно, когато се обяснява на учениците, 
че клавишът „Tab“ може да се използва за подреждане на текста, да се обърне внимание на това, че има 
други начини за правилно и прецизно подреждане на текстовете, но с които учениците ще се запознаят 
в следващите години при обучението им по „Информационни технологии“. При правилата за използване 
на клавиша „Space“ учителят може да поясни, че препинателните знаци запетайка, точка, двуеточие, удивите-
лен и въпросителен знак се „залепват“ за последната дума, т .е . между последната дума и тях няма интервал, и 
другото правило, че след запетайка, точка, двуеточие, удивителен и въпросителен знак се поставят един интер-
вал между съответния знак и следващата дума или изречение . Тук може да се обърне внимание на учениците, 
че въведеният нов ред с клавиша „Enter“, интервал от табулатора или малкият интервал от клавиша „Space“ се 
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възприемат като въведен символ от компютъра и за тяхното редактиране (изтриване) също се използват по-
знатите на учениците клавиши „Delete“ и „Backspace“ .

След обяснението и демонстрирането на новите знания учителят може да насочи вниманието на учени-
ците към задачите в рубриката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло и да им помогне да открият документа 
„Приказка“ на учебния диск . Учениците се стимулират да дискутират отговорите на поставените въпроси и 
задачи и да попълнят необходимата информация в учебното помагало .

След това се преминава към изпълнение на играта „Приготви се за празник“ в софтуерния продукт .
В края на часа е желателно учителят да провери работата на децата в книжното тяло и в образовател-

ния софтуер . Да обобщи използваните знания и умения от учениците и направените в хода на урока между-
предметни връзки . Той 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, а също да упражнят новите знания чрез пълно 
изпълнение вкъщи (при възможност на децата) на образователната игра по темата .

Тема 20: Превключване на клавиатурата от латиница на кирилица и обратно

Цели Очаквани резултати
Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с въз-
можностите и начините 
за превключване на 
клавиатурата за работа 
на кирилица или на ла-
тиница .
2 . Запознаване с ал-
горитъма за смяна на 
режимите на клавиату-
рата на работния ком-
пютър .
3 . Запознаване с прави-
лата при използването 
и предназначението на 
двата режима на клави-
атурата .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за превключване на 
клавиатурата в режим 
на работа от латиница 
на кирилица и обратно .
2 . Развиване на умения 
за правилно използва-
не на режима за писане 
на кирилица и съответ-
но на режима за писане 
на латиница .
Възпитателни цели:
Възпитаване на поло-
жително отношение 
към овладяване на 
нови знания при рабо-
та с текстообработващи 
програми .

На равнище понятия 
ученикът:
1 . Запознат е с поняти-
ята: „символен блок на 
клавиатурата“, „бутон за 
превключване на езици-
те“, „режими на работа на 
клавиатурата“, „съхране-
ние на документ“,
„въвеждане на информа-
ция в документ“ .
2 . Разбира значението 
им .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да превключва на 
клавиатурата за работа 
на кирилица или на ла-
тиница .
2 . Умее да използва 
правилно режимите на 
работа на клавиатурата 
при въвеждане на ин-
формация и съответно 
при съхранение на доку-
ментите .
На равнище отношения 
ученикът:
Демонстрира положи-
телно отношение към 
правилното използване 
на двата работни режи-
ма на клавиатурата при 
въвеждане на информа-
ция и съответно при съх-
ранение на документите .

символен 
блок на 
клавиа-
турата, 
бутон 
за прев-
ключ-
ване на 
езиците, 
режими 
на работа 
на клави-
атурата, 
съхра-
нение на 
документ,
въвеж-
дане на 
инфор-
мация в 
документ

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване 
на новите 
знания 
чрез обра-
зователни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литерату-
ра“,
„Математи-
ка“, „Околен 
свят“, „Чужд 
език“

словесни –
обяснение, 
беседа

нагледни – 
демонстра-
ция

практи-
чески – уп-
ражнение, 
самостоя-
телна ра-
бота

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражне-
ние на с . 
421 и 43 в 
книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
книжното 
тяло и на 
играта „Да 
изпратим 
писмо“ в 
диска
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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 един или повече алгоритъма за превключване на клави-

атурата от работен режим на латиница на – кирилица и обратно . Позициониране на курсора и въвеждане на 
цифри, букви на латиница и кирилица чрез клавиатурата .

2.  Български език и литература: Писане на писмо – обръщение, структура . Упражнение на уменията за 
разказ по преживяно .

3.  Математика: Затвърждаване на знанията за таблицата за умножение .
4.  Околен свят: Затвърждаване и разширяване на познанията за историческите, туристическите и при-

родните обекти на България .
5.  Чужд език: Осъзнаване на разликата между латиница и кирилица и разпознаване на отделните букви 

от английската азбука . Въвеждане в документ на букви от английската азбука чрез клавиатурата .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с един или повече алгоритъма за превключване на клавиатурата от работен режим на лати-

ница – на кирилица и обратно;
 – запознаване с разликата между латиницата и кирилица на клавиатурата;
 – запознаване с правилното използване на двата работни режима на клавиатурата при въвеждане на ин-

формация и съответно при съхранение на документите .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – затвърждаване на уменията за превключване на клавиатурата от работен режим на латиница – на кири-

лица и обратно;
 – придобиване на знания за правилно използване на двата режима;
 – затвърждаване на уменията за позициониране на текстовия курсор; Затвърждаване и разширяване на 

знанията и уменията за правилно въвеждане на текстова информация – букви на латиница и кирилица, цифри;
 – затвърждаване на уменията за местене с помощта на мишката на обекти върху работния екран .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – развиване на възможностите за писмено общуване;
 – възпитаване на познавателност и интерес към играта шахмат;
 – упражняване на знанията на учениците за историческите, туристическите и природните обекти на България;
 – възпитаване на познавателност и интерес към чуждите езици;
 – упражняване на достигнатите знания на учениците по математика;
 – упражняване на познанията на учениците за личния им адрес и името и адреса на тяхното училище .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с преговор на знанията и уменията на учениците за въвеждане на текст от клавиа-

турата в текстообработваща компютърна програма . Постепенно вниманието им се насочва към новите знания 
и умения, които ще се усвояват в урока . Учителят е добре да покаже възможните, за конкретните работни стан-
ции на учениците, начини за превключване на режимите на работа на клавиатурата от латиница на кирилица 
и обратно . Тъй като при всички компютри има „бутон за превключване на езиците“ (най-често в десния край 
на лентата със задачи), учителят е желателно да акцентира в обучението на децата върху него . След това може 
да покаже клавишната комбинация за станциите в компютърния кабинет, както и други често използвани за 
служебните и домашните компютри клавиши за превключване или клавишни комбинации .

След обяснение и демонстриране на новите знания учителят може да насочи вниманието на ученици-
те към задачите в рубриката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло и да им помогне да открият в учебния 
диск документа към тема 20 . Учениците се стимулират да препишат текста, като го въведат от клавиатурата 
отново в същия документ, но под наличния там текст . След повторното въвеждане на текста децата трябва 
да запазят отново документа на техните работни станции, като дадат ново, избрано от тях, име на документа 
на латиница .
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Постепенно може да се премине към играта „Да изпратим писмо“ в софтуерния продукт . В такъв случай е не-
обходимо учителят да прецени правилно оставащото време от часа и даде възможност и двете деца да работят с 
компютъра . При изпълнение на задачите към сюжетната картина в книжното тяло трябва да се има предвид, че де-
цата може би все още не познават шахмата като вид спортна и логическа игра . Ето защо би било добре учителят да 
обясни правилата за движение на фигурите или да разясни на учениците, че фигурата „кон“ се движи по буквата „Г“ .

В края на часа е желателно учителят да провери работата на децата в книжното тяло и в образователния 
софтуер . Може да постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от книжното тяло, с които не са успели 
да се справят по време на учебния час, а също да упражнят новите знания чрез пълно изпълнение вкъщи (при 
възможност на децата) на образователната игра по темата .

Тема 21: Запазване и зареждане на текстов документ

Цели Очаквани резултати Понятия и клю-
чови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с команда-
та за отваряне на нов пра-
зен документ – New .
2 . Запознаване с команда-
та за отваряне на запазен 
документ – Open .
3 . Запознаване с коман-
дата за съхранение на 
документа с име и място 
– Save as.
4 . Запознаване с коман-
дата за съхранение на 
промените в документа 
– Save .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за избор на команда от 
меню .
2 . Развиване на умения за 
правилно използване на 
двете команди за отваря-
не на документ и на двете 
команди за съхранение на 
документ .
3 . Развиване на умения за 
работа с работните про-
зорци на командите Save 
as и Open .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на поло-
жително отношение към 
овладяване на нови зна-
ния при работа с тексто-
обработващи програми .
2 . Възпитаване на жела-
ние за коректно и пълно 
изпълнение на поставе-
ните задачи при работа с 
компютърна система .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с по-
нятията: „отваряне 
на нов празен доку-
мент“, „отваряне на 
запазен документ“, 
„съхранение на доку-
мент с име и място“, 
„съхранение на про-
мените в документа“ .
2 . Разбира значение-
то на командите New; 
Open; Save as; Save .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да отваря нов 
празен документ .
2 . Умее да отваря 
вече запазен на 
компютъра или на 
външен носител до-
кумент .
3 . Умее да съхранява 
документ с име и 
място .
4 . Умее да съхранява 
промените във вече 
създаден документ .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира поло-
жително отношение 
към коректното и 
правилно отваряне и 
съхранение на доку-
ментите .

отваряне на 
нов празен 
документ, 
отваряне 
на запазен 
документ, 
съхранение 
на документ 
с име и 
място, съх-
ранение на 
промените 
в докумен-
та,
командите 
New; Open; 
Save as; Save

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване 
на новите 
знания 
чрез обра-
зователни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“,
„Матема-
тика“, „Око-
лен свят“, 
„Изобрази-
телно изку-
ство“

словесни –
обяснение, 
беседа

нагледни – 
демонстра-
ция

практи-
чески – уп-
ражнение, 
самостоя-
телна ра-
бота

игрови –
дидактич-
ни игри

за онаг-
ледяване 
– под-
ходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражне-
ние на с . 
44 и 45 в 
книжното 
тяло и 
игри в ди-
ска

за кон-
трол –
пълно 
и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите 
в книжно-
то тяло и 
на играта 
„Клубове 
по инте-
реси“ в 
диска
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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 алгоритмите за отваряне на нов празен документ, отваря-

не на запазен документ, съхранение на документ с име и място, съхранение на промените в документа . Въвеж-
дане на текст и числа от клавиатурата; местене на обекти върху екрана; компютърно оцветяване .

2.  Математика: Затвърждаване на знанията за таблицата за умножение . Размерност и продължителност 
на час, ден, седмица, месец и година .

3.  Околен свят: Затвърждаване и разширяване на познанията на учениците за видовете професии .
4.  Изобразително изкуство: Разказ по рисунка, оцветяване на готови фигури и части от рисунките .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с алгоритмите и инструментите за отваряне на нови и с алгоритмите за ново съхранение на 

документи и на промените във вече съществуващи документи;
 – запознаване с правилното използване на двете команди за отваряне на документ и с двете команди за 

съхранение на документ;
 – разбиране значението на командите New; Open; Save as; Save .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – затвърждаване на познанията за елементите на работните прозорци на командите Open и Save as;
 – придобиване на знания за правилно използване на двата работни прозореца – Open и Save as;
 – затвърждаване на уменията за позициониране на текстовия курсор;
 – затвърждаване и разширяване на знанията и уменията за правилно въвеждане на текстова информация 

– букви на латиница и кирилица, цифри;
 – затвърждаване на уменията за местене с помощта на мишката на обекти върху работния екран .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – възпитаване на интерес към извънкласните форми на обучение;
 – възпитаване на познавателност и интерес към детските пролетни песни;
 – упражняване на достигнатите знания на учениците по математика;
 – упражняване на достигнатите познания на учениците за астрономическото време, броя на дните в сед-

мицата, на месеците в годината и броя на дните в месеците;
 – разширяване на познанията на учениците за видовете професии;
 – упражняване на познанията на учениците за различните цветове и компютърната графика .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с преговор на знанията и уменията на учениците за търсене и отваряне на докумен-

ти и за именуването им . Постепенно вниманието на учениците се насочва към новите знания и умения, които ще 
се усвояват в урока . Желателно е учителят да покаже къде върху работния прозорец на програмата WordPad се 
намират четирите команди New; Open; Save as и Save . (в указанията към урока местоположението им не е уточне-
но, защото то е различно в зависимост от версията на операционната система Windows) . Акцентира се върху раз-
ликата между значението и приложението на двете команди за отваряне на документ и на двете команди за съх-
ранение на документи . Особено важно е учителят да акцентира и върху приликите и разликите на двата работни 
прозореца: на командата Open и на командата Save as . Добре би било той да използва българската терминология 
за командите или да ги преведе на учениците, за да се осъзнае по-добре разликата между тях .

След обяснение и демонстриране на новите знания учителят може да насочи вниманието на учениците 
към задачите в рубриката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло . Те се стимулират да отворят празен документ, 
да препишат текста от книжното тяло в него чрез въвеждане от клавиатурата, а след това да дадат име и място 
за съхранение на готовия документ . След това учениците трябва да намерят документа „Zaiko“ на работните 
си станции, да го отворят, да прочетат съдържанието му и да му изберат друго име и място за съхранение . Из-
пълнението на тези две задачи (въвеждането на новия текст в нов документ и пресъхранението на документа 
„Zaiko“) може да се разпредели между учениците, ако те работят по двама на компютър .
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След това може да се премине към изпълнение на играта „Клубове по интереси“ в софтуерния продукт . В 
такъв случай е необходимо учителят да прецени правилно оставащото време от часа и да даде възможност и 
двете деца да работят с компютъра .

В края на часа е добре учителят да провери работата на децата в книжното тяло и в образователния соф-
туер . Може да постави за домашна работа да изпълнят всички задачи от книжното тяло, с които не са успели 
да се справят по време на учебния час, а също да упражнят новите знания чрез пълно изпълнение вкъщи (при 
възможност на децата) на образователната игра по темата .

Тема 22: Разпечатване на документ. Вмъкване на картинка

Цели Очаквани резултати Понятия и клю-
чови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с местопо-
ложението на командата за 
отпечатване на документи 
– Print .
2 . Запознаване с възмож-
ностите за отпечатване на 
документ –без настройка и 
с допълнителна настройка .
3 . Запознаване с команда-
та за настройване параме-
трите на страниците – Page 
setup .
4 . Запознаване с команда-
та за преглед на документа 
преди печат – Print Preview .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения за 
избор на команда от меню .
2 . Развиване на умения за 
правилно използване на 
двете команди за разпе-
чатване на документ – за 
бърз печат и с определени 
настройки .
3 . Развиване на умения за 
работа с работните про-
зорци на командите Print; 
Page setup; Print Preview .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на поло-
жително отношение към 
овладяване на нови зна-
ния при работа с текстооб-
работващи програми .
2 . Възпитаване на желание 
за коректно и пълно из-
пълнение на поставените 
задачи при работа с ком-
пютърна система .

На равнище по-
нятия ученикът:
1 . Запознат е с 
понятията: „на-
стройки на печа-
та“, „бърз печат“, 
„изглед на печа-
та“, „настройки на 
страницата“ .
2 . Разбира зна-
чението на ко-
мандите Print; 
Page setup; Print 
Preview .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да разпе-
чатва документ .
2 . Умее да работи 
с работния прозо-
рец на командата 
за печат .
3 . Умее да на-
стройва хоризон-
тално и вертикал-
но страницата .
4 . Умее да прове-
рява изгледа на 
документа преди 
печат .
На равнище 
отношения уче-
никът:
Демонстрира 
положително 
отношение към 
коректното и 
правилно отпе-
чатване на доку-
ментите .

настройки на 
печата, бърз 
печат, изглед 
на печата, 
настройки на 
страницата,
командите 
Print; Page 
setup; Print 
Preview

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – 
усвояване 
на новите 
знания 
чрез обра-
зователни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литерату-
ра“,
„Математи-
ка“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словесни –
обяснение, 
беседа

нагледни – 
демонстра-
ция

практи-
чески – уп-
ражнение, 
самостоя-
телна ра-
бота

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражне-
ние на с . 
46 и 47 в 
книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол –пъл-
но и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
книжното 
тяло и на 
играта 
„Пролетен 
карнавал“ 
в диска
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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 алгоритмите за отпечатване на документ . Запознаване с 

алгоритъма за вертикално и хоризонтално настройване на страниците от документа . Запознаване с алгоритъ-
ма за преглед на страницата преди печат . Въвеждане на текст и числа от клавиатурата; местене на обекти върху 
екрана; вмъкване на обекти; отваряне на файлове .

2. Български език и литература: Създаване, писане и подреждане на покана . Актуализиране на знанията 
за приказки и приказни герои .

3. Математика: Затвърждаване на знанията за: обиколка на триъгълник и правоъгълник; умножение до 8 
и събиране и изваждане до 100; мерни единици – сантиметър, дециметър и метър .

4. Изобразително изкуство: Илюстриране на документ (покана) с готови снимки и със създадени чрез 
Paint графични изображения  .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с алгоритмите и инструментите за бързо отпечатване на документи и за отпечатване след 

определена настройка;
 – запознаване с алгоритъма за преглед на документа преди печат;
 – запознаване с алгоритъма за ориентиране на страниците преди печат вертикално и хоризонтално;
 – разбиране значението на командите Print; Page setup; Print Preview;
 – Затвърждаване на знанията за отваряне на документ; вмъкване на картинка или рисунка в документ и 

съхраняване на документ .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – Затвърждаване на познанията за алгоритъма, чрез който се вмъква картинка в документ на WordPad; се 

вмъква рисунка на Paint в документ на WordPad;
 – придобиване на знания вмъкване на рисунки и картинки в документи, които не са създадени с програ-

мата WordPad;
 – Затвърждаване на знанията за отваряне и разпечатване на документи от други програми;
 – Затвърждаване на уменията за позициониране на текстовия курсор;
 – Затвърждаване и разширяване на знанията и уменията за правилно въвеждане на текстова информация 

– букви и цифри;
 – упражняване на уменията за местене с помощта на мишката на обекти върху работния екран .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – възпитаване на интерес и познание към различните форми на общуване;
 – упражняване на знанията за създаване и подреждане на „покана“;
 – възпитаване на познавателност и интерес към детските приказки и приказните герои;
 – упражняване на достигнатите знания на учениците по математика: обиколка на триъгълник и правоъ-

гълник; умножение до 8 и събиране и изваждане до 100; мерни единици – сантиметър, дециметър и метър .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с преговор на знанията и уменията на учениците за създаване и за работа с гото-

ви документи . Учителят може да насочи вниманието им към новите знания, като ги попита знаят ли как може 
готовият компютърен документ да се използва за целта, за която е предназначен и/или да бъде разпространя-
ван на хартиен носител . Така постепенно вниманието на учениците се концентрира върху новия урок, свързан с 
настройката на документите преди печат и с тяхното отпечатване . Желателно е учителят да покаже най-напред 
мястото и изгледа на инструмента за „бързо отпечатване“ . Работният прозорец на командата за отпечатване Print 
се обяснява накратко, за да се покаже как да се отпечатат повече копия от документа . По същия начин накратко се 
обяснява и приложението на работните прозорци на командите Page setup и Print Preview . Първият – на Page setup, 
за да се покаже как страницата на документа може да се ориентира хоризонтално или вертикално, а вторият – 
Print Preview, за да се обясни, че е добре да се види изгледът на документа преди печат и след това от прозореца 
на Print Preview да се изпълнят командите за настройване на страницата от Page setup или за принтиране от Print .
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След обяснение и демонстриране на новите знания учителят може да насочи вниманието на учениците 
към задачите в рубриката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло . Те се стимулират да отворят празен доку-
мент от програмата WordPad, да препишат двете гатанки от книжното тяло и на мястото на думите отговори да 
вмъкнат картинка/рисунка . Картинката на котката е добре да бъде подготвена предварително от учителя на 
определено място в паметта на работните компютърни станции .

След изпълнение на основните задачи, свързани с упражняване на новите знания, вниманието на децата 
може да се насочи към сюжетната картина и задачите към нея .

Постепенно се преминава към изпълнението на играта „Пролетен карнавал“ от учебния диск . Учителят 
трябва да прецени правилно оставащото време от часа и да даде възможност децата поравно да поработят 
на компютрите в час по основните и по допълнителните задачи . Задачите, които не са изпълнени по време на 
учебния час, се оставят за изпълнение вкъщи за домашна работа .

Тема 23: Звукова информация – съхранение и възпроизвеждане

Цели Очаквани резултати
Понятия и 
ключови 

думи

Педагогическа технология
Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с начините 
за възпроизвеждане на звук, 
съхранен на външен носител 
на информация .
2 . Запознаване с устройства-
та, необходими за възпроиз-
веждане на звук .
3 . Запознаване с програмите, 
необходими за възпроиз-
веждане на звук .
4 . Запознаване с алгоритъма, 
изпълняван за възпроизвеж-
дане на звук от компютъра .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения за 
разпознаване на включените 
към компютъра устройства, 
необходими за възпроиз-
веждане на звук  .
2 . Развиване на умения за 
разпознаване на компютър-
ната програма, чрез която се 
възпроизвежда звук .
3 . Развиване на умения за 
работа с устройствата и про-
грамите, необходими за въз-
произвеждане на звук .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на положи-
телно отношение към овла-
дяване на нови знания при 
работа със звукова инфор-
мация .
2 . Възпитаване на желание 
за коректно и пълно изпъл-
нение на поставените задачи 
при работа с компютърна 
система .

На равнище понятия 
ученикът:
1 . Запознат е с поня-
тията: „звукова инфор-
мация“, „звуков файл“, 
„компютърни тонко-
лонки“, „компютърни 
слушалки“, „микро-
фон“, „плеър“ .
2 . Разбира значението 
им .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да отваря зву-
ков файл .
2 . Умее да работи с 
работния прозорец на 
плеъра, възпроизвеж-
дащ звуков файл .
3 . Умее да разпознава 
устройствата за въ-
веждане и за възпро-
извеждане на звукова 
информация .
4 . Умее да настройва – 
намалява и увеличава 
звука – устройствата 
за възпроизвеждане 
на звукова информа-
ция .
На равнище отноше-
ния ученикът:
Демонстрира любо-
знателно отношение 
към възможностите 
на компютърната 
система за възпроиз-
веждане на звукова 
информация .

звукова 
инфор-
мация, 
звуков 
файл, ком-
пютърни 
тонколон-
ки, ком-
пютърни 
слушалки, 
микрофон, 
плеър

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –
усвояване 
на новите 
знания 
чрез 
образо-
вателни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания 
и умения 
по пред-
метите: 
„Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски 
език и 
литерату-
ра“,
„Мате-
матика“,, 
„Музика“, 
„Изобра-
зително 
изкуство“

словес-
ни – обяс-
нение, 
беседа

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови –
дидактич-
ни игри

за онаг-
ледява-
не – под-
ходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражне-
ние на с . 
48 и 49 в 
книжното 
тяло и 
игри в 
диска

за кон-
трол –
пълно 
и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите 
в книжно-
то тяло и 
на играта 
„Видове 
инфор-
мация“ в 
диска
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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 алгоритъма за възпроизвеждане на музика от звуков 

файл . Запознаване с възможностите за отваряне на звуков файл и настройване на звука с помощта на програма 
„Плеър“ . Затвърдаване на познанията за елементите на компютърната система и по-точно за устройствата, чрез 
които се възпроизвежда и въвежда звук . Затвърждаване на знанията за видовете компютърна информация, 
изучавана от учениците във втори клас – графична, текстова и звукова . Стартиране на звуков файл . Позициони-
ране на курсора . Местене на обекти с влачене . Въеждане на информация от клавиатурата .

2. Български език и литература: Слушане на познати, изучавани произведения . Правилно въвеждане на 
думи чрез клавиатурата (правопис) .

3. Математика: Затвърждаване на знанията за познатите на учениците фигури, десетичната система и таб-
лицата за умножение .

4. Музика: Затвърждаване и упражняване на знанията за видове музикални инструменти . Разпознаване 
на типична музика – валс, право хоро, ръченица, марш . Разпознаване на танца (движението) към съответната 
музиката .

5. Изобразително изкуство: Затвърждаване и упражняване на знанията за общото между писмената, му-
зикалната и художествената изразност .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с необходимите устройства за възпроизвеждане на звук от компютъра;
 – запознаване с необходимите програми, чрез които може да се управлява (спира, пуска, увеличава, нама-

лява, връща или превърта) звукът;
 – затвърждаване на знанията за външните носители на информация;
 – запознаване със значението на понятията „звукова информация“, „звуков файл“, „компютърни тонколон-

ки“, „компютърни слушалки“, “микрофон“, „плеър“;
 – затвърждаване на знанията за отваряне на файл .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – затвърждаване на познанията за устройствата, които може да включва компютърната конфигурация;
 – затвърждаване на знанията за устройствата, чрез които се възпроизвежда и въвежда в компютърната 

система звукова информация;
 – затвърждаване и разширяване на знанията за видовете компютърна информация, както и за нейното 

разпознаване;
 – затвърждаване и разширяване на знанията за работа със звуков плеър;
 – затвърждаване на знанията и уменията за правилно въвеждане на текстова информация ;
 – упражняване на уменията на учениците да отварят файлове чрез двоен бърз щрак на основния бутон на 

мишката;
 – упражняване на уменията за местене с помощта на мишката на обекти върху работния екран .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – възпитаване на интерес и познание към различните текстови и музикални произведения;
 – упражняване на знанията за изучаваните видове музика;
 – упражняване на знанията за изучаваните видове танци;
 – упражняване на знанията за изучаваните видове геометрични фигури, числата и таблицата за умножение;
 – упражняване на знанията за правилно въвеждане на думи от клавиатурата;
 – упражняване на знанията за правилно подреждане на думите в познат текст .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с преговор на знанията на учениците за изучаваните до момента видове компю-

търна информация – текстова и графична . Постепенно вниманието им може да се насочи към новите знания, 
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като учителят може да ги попита какъв друг вид информация могат да получат от компютъра или за какво още 
използват личните си компютри вкъщи . Така постепенно се навлиза към представяне на новите понятия, изу-
чавани в урока, и към устройствата за възпроизвеждане на звук, за които ще се затвърждават и разширяват 
знанията на учениците . Тук учителят може да преговори знанията им за устройствата, които изграждат компю-
търната система, и за тяхното предназначение .

При обяснение и демонстриране на новите знания за плеъра, чрез който се възпроизвежда звукова-
та информация, учителят е добре да насочи вниманието на учениците към задачите в рубриката „Помисли и 
изпълни!“ в книжното тяло . Те се стимулират да намерят на диска с образователните игри музикалния файл 
„Второкласник“ . Може да се подходи по два начина: файлът се намира, като се търси на посоченото място чрез 
програмата „My computer“ и след избирането му с двукратен щрак с основния бутон на мишката той се отваря 
чрез активния на компютъра плеър; другият начин е описаният в книжното тяло – стартира се активният на 
компютъра плеър и чрез неговите инструменти за отваряне на файл файлът се открива и се стартира .

След изпълнение на основните задачи, свързани с упражняване на новите знания, може да се премине 
към изпълнение на играта „Видове информация“ от учебния диск .

В края на часа е желателно учителят да провери работата на децата в книжното тяло и в образовател-
ния софтуер; да обобщи използваните знания и умения от учениците и направените в хода на урока междуп-
редметни връзки .
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Тема 24: Управление възпроизвеждането на звук от компютъра

Цели  Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с начините 
за регулиране на възпро-
извеждания от компютъра 
звук .
2 . Запознаване с инстру-
ментите на аудиоплеърите, 
необходими за отваряне на 
звуков файл, за неговото 
временно спиране, пускане 
и управление на звука му .
3 . Запознаване с разликите 
и общото между програ-
мите, необходими за въз-
произвеждане на звукова и 
видеоинформация .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения за 
разпознаване на компю-
търните програми, чрез 
които се възпроизвежда 
звук .
2 . Развиване на умения за 
работа с устройствата и 
програмите, необходими за 
възпроизвеждане на звук .
3 . Развиване на умения за 
работа с инструментите на 
аудиоплеърите, чрез които 
се управляват звуковите 
файлове и се регулира 
звукът .
Възпитателни цели:
1 . Възпитаване на поло-
жително отношение към 
овладяване на нови знания 
при работа със звукова ин-
формация .
2 . Възпитаване на желание 
за коректно и пълно из-
пълнение на поставените 
задачи при работа с компю-
търна система .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с поня-
тията: „избиране на 
звуков файл“, „пуска-
не на звуков файл“, 
„спиране на звуков 
файл“, „спиране на 
звука“, „управление 
на звука“, „временно 
спиране на звуков 
файл“ .
2 . Разбира значение-
то им .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да работи с 
работния прозорец 
на плеъра, възпроиз-
веждащ звуков файл .
2 . Умее да разпоз-
нава устройствата 
за въвеждане и за 
възпроизвеждане 
на звукова инфор-
мация .
3 . Умее да пуска и 
спира временно 
звуков файл, да регу-
лира височината на 
звука .
4 . Умее да разпозна-
ва програмите, необ-
ходими за възпроиз-
веждане на звукова и 
видеоинформация .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира любо-
знателно отношение 
към възможностите 
на компютърната 
система за възпроиз-
веждане на звукова 
информация .

избиране 
на звуков 
файл, 
пускане 
на звуков 
файл, 
спиране 
на звуков 
файл, спи-
ране на 
звука, уп-
равление 
на звука, 
временно 
спиране 
на звуков 
файл

за 
упраж-
нение

интерак-
тивен – 
усвояване 
на новите 
знания 
чрез обра-
зователни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания 
и умения 
по пред-
метите: 
„Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски 
език и ли-
тература“,
„Мате-
матика“, 
„Околен 
свят“,
„Домашен 
бит и тех-
ника“

словес-
ни – обяс-
нение, 
беседа

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови –
дидактич-
ни игри

за онаг-
ледява-
не – под-
ходящи 
текстове и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа 
– задачи 
за упраж-
нение на 
с . 50 и 51 
в книж-
ното тяло 
и игри в 
диска

за кон-
трол – 
пълно 
и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
книжното 
тяло и на 
играта 
„Стигни до 
приказка-
та“ в диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Затвърждаване и разширяване на знанията за възпроизвеждане на 

информацията от звуков файл . Затвърждаване и упражняване на уменията за отваряне на звуков файл и на-
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стройване на звука с помощта на програма „плеър“ . Затвърждаване на знанията за видовете компютърна ин-
формация, изучавана от учениците във втори клас – графична, текстова и звукова . Разширяване на знанията за 
видовете плеъри и тяхното приложение . Позициониране на курсора . Местене на обекти с влачене .

2. Български език и литература: Четене и слушане на приказки . Разпознаване на авторовата реч и речта 
на героите в литературно произведение .

3. Математика: Затвърждаване на знанията на учениците за умножение и деление .
4. Околен свят: Обогатяване на знанията за света около нас – астрономия .
5. Домашен бит и техника: Представяне и използване на различна и разнообразна информация в област-

та на техниката .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – затвърждаване на знанията за необходимите програми, чрез които може да се управлява (спира, пуска, 

увеличава, намалява, връща или превърта) звукът;
 – запознаване със значенията на понятията „избиране на звуковия файл“, „пускане на звуковия файл“, „спи-

ране на звуковия файл“, „спиране на звука“, „управление на звука“, „временно спиране на звуковия файл“ .
 – разширяване на знанията за програмите, чрез които се пуска и се управлява звукова информация и тях-

ното съвместно използване за пускане и регулиране на видеоинформация .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – затвърждаване на познанията за програмите, чрез които може да се възпроизвежда звукова информация;
 – запознаване с програми, чрез които може да се възпроизвежда звукова и видеоинформация;
 – разграничаване на понятията: аудиоплеър, видеоплеър и медиаплеър;
 – упражняване на знанията за устройствата, чрез които се възпроизвежда звукова информация от компю-

търната система;
 – комплексно използване на различните видове изучена компютърна информация;
 – упражняване на уменията за позициониране на курсора, маркиране на текст, за въвеждане на символи 

от клавиатурата и за местене с помощта на мишката на обекти върху работния екран .
 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – упражняване на знанията за четени и изучавани приказки;
 – упражняване на знанията за разпознаване на авторовата реч и речта на героите;
 – упражняване на знанията за делене и умножение;
 – упражняване на знанията за правилно разпознаване на картините спрямо чут или прочетен текст;
 – запознаване със знания за космоса и космическата техника .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с преговор на знанията на учениците за познатите им устройства, чрез които се 

възпроизвежда звукова информация, и за програмите, чрез които тя се управлява . Постепенно вниманието им 
може да се насочи и към разширяване на знания за видовете плеъри и техните възможности .

За обяснение и демонстриране на допълнителните знания за плеърите може да се отвори активният на 
компютъра плеър, който най-вероятно е Windows Media Player . За сравнение на възможностите на различните 
плеъри може да се потърси и друг инсталиран на компютъра плеър .

Разширяването и упражняване на знанията продължава и с изпълнение на задачите към сюжетната кар-
тина .

След приключване на задачите към нея може да се премине към изпълнение на играта „Стигни до при-
казката“ от учебния диск . Задачите, които не са изпълнени по време на учебния час, се оставят за изпълнение 
вкъщи за домашна работа .

В края на часа е желателно учителят да провери работата на децата в книжното тяло и в образователния 
софтуер .
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Тема 25. Компютърна анимация. Понятие за кадър

Цели Очаквани резултати Понятия и клю-
чови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Изграждане на пред-
става за създаване на 
анимиран образ чрез 
подреждане на серия 
от кадри .
2 . Запознаване с про-
фесията художник ани-
матор .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ния за подреждане на 
кадри в определена 
последователност .
2 . Развиване на умения 
за създаване на кадри .
3 . Развиване на уме-
ния за съхраняване на 
файл .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на инте-
рес към създаване на 
кадри и анимационен 
образ .
2 . Подбор на подхо-
дящи изображения за 
създаване на серия от 
кадри . 

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с поня-
тията: компютърна 
анимация,
кадър, художник 
аниматор, анимиран 
образ .
2 . Разбира пред-
назначението на 
кадрите за създава-
не на анимационни 
образи .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да разпозна-
ва серия от кадри, 
подходящи за съз-
даване на анимиран 
образ .
2 . Умее да създава и 
съхранява кадри .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира жела-
ние за работа с ани-
мация и анимирани 
образи .

компютър-
на анима-
ция, кадър, 
серия от ка-
дри, аними-
ран образ, 
художник 
аниматор

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – 
усвояване 
на новите 
знания 
чрез поз-
навателни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литера-
тура“, „Око-
лен свят“, 
„Изобрази-
телно изку-
ство“

словесни – 
беседа, 
обяснение,

нагледни – 
демонстра-
ция

практи-
чески – уп-
ражнение, 
самостоя-
телна ра-
бота

игрови –
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на иг-
рите в диска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение 
на с . 52 и 53 
в книжното 
тяло и игри в 
диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и играта 
„Подреди 
кадрите“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Запознаване с понятието компютърна анимация .
2. Български език и литература: Развитие на комуникативно-речеви умения .
3. Околен свят: Обогатяване на знанията за растителен и животински свят .
4. Изобразително изкуство: Изразяване на емоционално отношение към възприеманите обекти и явле-

ния от околната среда .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с понятията компютърна анимация, кадър, анимиран образ;
 – усвояване на практически умения за създаване на графични изображения с малки различия (кадри);
 – Затвърждаване на уменията за съхраняване на файл;
 – усвояване на умения за подреждане на кадри .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – подреждане на готови кадри;
 – упражняване на действията щракване и влачене .
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 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – посочване на обекти от живата природа и описание развитието на растения и животни;
 – изобразяване на обекти и явления от заобикалящата среда .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне със съставяне на разказ по сюжетната картина . За целта е добре учителят да за-

познае учениците с професията на художник аниматор . По дадените графични изображения те се стимулират 
да разпознаят приказката, която е илюстрирал художникът . Желателно е сами да открият, че те имат малки 
разлики . След това учителят може да въведе новите понятия кадър, серия от кадри и компютърна анимация . 
Желателно е да обясни как се създава анимиран образ .

Първично затвърждаване на новите знания се постига чрез изпълнение на задачите в рубриката „Помисли 
и изпълни!“ в книжното тяло . Учениците трябва да открият и номерират кадрите, да създадат 3 изображения на 
лале с малки различия в детайлите . След това да съхранят файловете, които могат да прегледат с помощта на 
стрелките от навигационния блок и така да добият представа за анимация .

След това учителят може да стартира играта „Подреди кадрите!“ от учебния диск и да обясни правилата ù . 
Чрез подреждането на готови кадри учениците затвърждават знанията си за кадър, последователност от кадри 
и анимиран образ .

В края на часа се прави обобщение на наученото, като се изпълняват задачите в рубриката „Упражни и 
отговори!“ .

Тема 26. Комбиниран компютърен документ

Цели Очаквани резултати Понятия и клю-
чови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Изграждане на 
представа за създава-
не на анимиран образ .
2 . Запознаване с ком-
биниран компютърен 
документ .
Развиващи цели:
1 . Развиване на уме-
ния за комбиниране 
на текст и графично 
изображение .
2 . Развиване на уме-
ния за съхраняване на 
файл .
Възпитателни цели:
Създаване на интерес 
към комбиниране на 
различна по вид ин-
формация .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с по-
нятията инструмент 
компютърна анима-
ция,
кадър, анимиран об-
раз, комбиниран ком-
пютърен документ .
2 . Разбира значени-
ето на анимацията 
и приложението ù в 
образованието .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да комбинира 
текст и графично изо-
бражение .
2 . Умее да съхранява 
комбиниран доку-
мент .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира жела-
ние за комбиниране 
на различна по вид 
информация в ком-
пютърен документ .

компютър-
на анима-
ция, кадър, 
серия от ка-
дри, аними-
ран образ, 
комбини-
ран ком-
пютърен 
документ, 
програма 
WordPad, 
инстру-
мент Paint 
drawing

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване 
на новите 
знания 
чрез поз-
навателни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литера-
тура“, „Око-
лен свят“, 
„Математи-
ка“, „Изоб-
разително 
изкуство“

словес-
ни – беседа, 
обяснение,

нагледни – 
демонстра-
ция

практичес-
ки – упраж-
нение, са-
мостоятел-
на работа

игрови – 
дидактични 
игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 54 и 55 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и игра-
та „Обичам 
сезоните“ в 
диска
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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 понятието комбиниран компютърен документ .
2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за частите на речта .
3. Околен свят: Затвърждаване на знанията за промените в природата през различните сезони .
4. Математика: Затвърждаване на знанията за събиране и изваждане на числата до 100, таблично умно-

жение и деление .
5. Изобразително изкуство: Формиране на умения за пресъздаване на впечатления и изобразяване на 

обекти и явления от заобикалящата среда .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с понятието комбиниран компютърен документ;
 – усвояване на практически умения за комбиниране на графични изображения и текст;
 – затвърждаване на уменията за съхраняване на файл;
 – актуализиране на знанията за анимиран образ и серия от кадри .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – подреждане на кадри;
 – комбиниране на анимация и графично изображение;
 – създаване на проект за анимирана картичка .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – допълване на кратък текст – обява; откриване частите на речта;
 – посочване на обекти от живата природа и описание развитието на растения и животни;
 – актуализиране на знанията за събиране и изваждане на числата до 100, таблично умножение и деление;
 – изобразяване на обекти и явления от заобикалящата среда .

Указания и препоръки за разработване на урока:
Урокът може да започне с актуализиране на знанията за кадър, анимиран образ, анимация . Учениците се 

стимулират да разкажат как и от кого се създава анимиран образ . Учителят е добре да допълва знанията им и 
да посочва широкото приложение на анимацията както в киното и рекламата, така и в компютърните игри и 
образованието .

Поставя се темата и се въвежда понятието комбиниран компютърен документ. Първично затвърждаване 
на новите знания се постига чрез изпълнение на задачите в рубриката „Помисли и изпълни!“ в книжното тяло . 
Учениците трябва да посочат каква информация е комбинирана в примерния документ и да създадат подобен 
в програма WordPad . А накрая да съхранят файла .

След това вниманието им се насочва към сюжетната картина . Стимулират се да съставят разказ по нея . 
Мотивират се да предложат свой проект за компютърна картичка по посочена от учителя тема .

Урокът може да продължи с играта „Обичам сезоните“ от учебния диск, чрез която учениците затвържда-
ват знанията си за анимиран образ и комбиниране на графично изображение и анимация .

В края на часа се прави обобщение на наученото чрез изпълнение на задачите в рубриката „Упражни и 
отговори!“ .
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Тема 27. Комбиниране на информация – графика, анимация и звук

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Изграждане на пред-
става за комбиниране 
на анимация, графично 
изображение и звук .
2 . Затвърждаване на 
знанията за изучените 
програми .
Развиващи цели:
1 . Формиране на 
умения за подбор на 
елементи, направени 
с различни програми, 
за създаване на ком-
биниран компютърен 
документ .
2 . Формиране на уме-
ния за създаване на 
проект за комбиниран 
документ .
Възпитателни цели:
Създаване на интерес 
към комбиниране на 
различна по вид ин-
формация .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с поня-
тията: компютърна 
анимация, анимиран 
образ, комбиниран 
компютърен документ .
2 . Разбира значени-
ето на анимацията 
и приложението ù в 
образованието .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да комбинира 
графично изображе-
ние, анимация и звук .
2 . Умее да съхранява 
комбиниран доку-
мент .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира жела-
ние за комбиниране 
на различна по вид 
информация в ком-
пютърен документ .

компютър-
на анима-
ция, аними-
ран образ, 
комбини-
ран ком-
пютърен 
документ, 
програма 
WordPad, 
програма 
Paint 

за 
нови 
знания

интерак-
тивен – 
усвояване 
на новите 
знания чрез 
познавател-
ни игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предметите: 
„Информа-
ционни тех-
нологии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Математи-
ка“,
„Музика“, 
„Изобрази-
телно изку-
ство“

словес-
ни – бесе-
да, обяс-
нение,

наглед-
ни – де-
монстра-
ция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самосто-
ятелна 
работа

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагледя-
ване – подхо-
дящи графики 
и екрани на 
игрите в ди-
ска

за самостоя-
телна рабо-
та – задачи за 
упражнение 
на с . 56 и 57 
в книжното 
тяло и игри в 
диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на иг-
рата „Да поиг-
раем с Пипи“ 
в дис ка

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Актуализиране на знанията за комбиниран компютърен документ .
2. Български език и литература: Затвърждаване на знанията за частите на речта, изречение, текст .
3. Математика: Затвърждаване на знанията за таблично умножение и деление .
4. Музика: Съчиняване на звукова картина .
5. Изобразително изкуство: Актуализиране на знания за понятия, свързани с визуалната комуникация; 

затвърждаване на уменията за участие във виртуален диалог .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – актуализиране на понятието комбиниран компютърен документ;
 – изграждане на представа за комбиниране на графично изображение, анимация и звук;
 – умения за създаване на проект за комбиниран документ;
 – актуализиране на знанията за компютърните програми Paint и WordPad .  

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – комбиниране на анимация, графично изображение и звук;
 – актуализиране на знанията за анимиран образ;
 – въвеждане на текст;
 – създаване на проект за анимирана картичка .
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 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – актуализиране на знания за създаване на поздравителна картичка;
 – актуализиране на знания за частите на речта, изречение, текст, заглавие на текста;
 – затвърждаване на знанията за таблично умножение и деление;
 – подбор на звукоизобразителни средства, изпълнение на лек ритъм по графично изображение;
 – изобразяване на обекти и явления от заобикалящата среда .

Указания и препоръки за разработване на урока:
В началото на часа е желателно да се актуализират знанията на учениците за анимиран образ и анимация, 

комбиниран компютърен документ, комбиниране на графично изображение и текст .
Учителят може да покаже анимирани музикални картички, като стимулира учениците да посочват каква 

информация е комбинирана, кои програми ще използват, за да създадат графичното изображение и да въведат 
текста . Мотивират се да дадат предложения кои елементи искат да бъдат анимирани, как да озвучат картичка-
та . Поставя се темата .

Вниманието на учениците се насочва към сюжетната картина . Учителят им дава възможност да разкажат за 
любимите си анимационни герои и компютърни игри . След това може да изпълнят задачите в книжното тяло и 
да създадат проект за анимирана картичка .

Урокът може да продължи с играта „Да поиграем с Пипи“ от учебния диск . Чрез изпълнението ù учениците 
могат да комбинират графично изображение, анимация и звук по дадена тема, да създадат поздравителна картичка .

В края на часа се прави обобщение на наученото .

Тема 28. Създаване на собствен компютърен проект по дадена тема

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Запознаване с основ-
ните моменти при създа-
ване на собствен проект .
2 . Затвърждаване на 
знанията за изучените 
програми .
Развиващи цели:
1 . Развиване на умения 
за избор на тема, подбор 
на подходяща информа-
ция и компютърни про-
грами за реализиране на 
предвидения резултат от 
дейността по изпълне-
ние на проекта .
2 . Развиване на умения 
за създаване на собствен 
проект по дадена тема .
Възпитателни цели:
Създаване на интерес 
към комбиниране на 
различна по вид инфор-
мация и създаване на 
проект по определена 
тема .

На равнище понятия 
ученикът:
1 . Запознат е с поняти-
ята: тематичен проект, 
комбиниран компютъ-
рен документ, прозо-
рец на програма .
2 . Разбира необходи-
мостта от приложение 
на знания по всички 
изучавани предмети за 
реализиране на проекта .
На равнище умения 
ученикът:
1 . Умее да комбинира 
графично изображение 
и текст .
2 . Умее да съхранява 
комбиниран документ .
На равнище отноше-
ния ученикът:
Демонстрира желание 
за създаване на собст-
вен проект по дадена 
тема с възможностите 
на програмите WordPad 
и Paint .

собствен 
проект, 
комбини-
ране на 
различна 
по вид ин-
формация, 
комбини-
ран ком-
пютърен 
документ, 
програма 
WordPad, 
програма 
Paint 

за 
нови 
знания

интерак-
тивен –ус-
вояване 
на новите 
знания 
чрез поз-
навателни 
игри

интегра-
лен – 
интегри-
рани са 
знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техно-
логии“, 
„Български 
език и ли-
тература“, 
„Математи-
ка“, „Изоб-
разително 
изкуство“

сло-
весни – 
беседа, 
обясне-
ние

наглед-
ни – 
демон-
страция

практи-
чески – 
упраж-
нение, 
самос-
тоя-
телна 
работа

игро-
ви – ди-
дактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на иг-
рите в диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражнение 
на с . 58 и 59 
в книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпълнение 
на задачите 
в книжното 
тяло и на иг-
рата „Да оти-
дем на цирк“ 
в диска
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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 основни моменти за създаване на проект по определена 

тема .
2. Български език и литература: Стимулиране на читателските интереси и комуникативно-речевите уме-

ния на учениците от втори клас .
3. Математика: Затвърждаване на знанията за таблично умножение и деление .
4. Изобразително изкуство: Изграждане на зрителни образи по асоциации върху литературно произве-

дение .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – запознаване с основните моменти за създаване на проект по определена тема;
 – разпознаване на икони и прозорци на изучените програми;
 – създаване на собствен проект по дадена тема;
 – актуализиране на знанията за компютърните програми Paint и WordPad .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – комбиниране на графично изображение и текст;
 – затвърждаване на знанията за комбиниран компютърен документ;
 – създаване на графично изображение по текст;
 – въвеждане на текст от клавиатурата .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – актуализиране на знания за изучени литературни произведения;
 – затвърждаване на знанията за таблично умножение и деление;
 – илюстриране на откъс от литературно произведение;
 – избор на подходящо композиционно решение в зависимост от дадения текст .

Указания и препоръки за разработване на урока:
В началото на часа могат да се актуализират знанията за комбиниран компютърен документ, комбиниране 

на графично изображение и текст .
Учителят е добре да насочи вниманието на децата към комбинирания компютърен документ в книжното 

тяло . Учениците се стимулират да посочат каква информация е комбинирана в него; кои програми са използ-
вани за създаването му .

Учителят поставя темата и изяснява основните моменти при създаване на собствен проект по дадена тема . 
Важен момент е определяне на резултата от дейностите по проекта и набелязване на компютърните програми, 
необходими за реализацията му . При изпълнение на проекта могат да се поставят индивидуални или групо-
ви задачи . Примерна индивидуална задача е създаването на страница от читателски дневник, като учениците 
комбинират текст и графично изображение . С помощта на учителя страниците, създадени от учениците, може 
да се подредят и да се оформи читателски дневник на класа с раздели: стихотворения, приказки, басни, книги 
(детски повести и романи) .

След това вниманието на учениците може да се насочи към сюжетната картина . Те се стимулират да съста-
вят разказ по картината, като назоват баснята и я разкажат, или да разкажат своя любима басня .

Урокът продължава с играта „Да отидем на цирк“ от учебния диск, а в края на часа се прави обобщение на 
наученото .
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Тема 29. Какво научих във втори клас (Годишен преговор)

Цели Очаквани резултати Понятия и 
ключови думи

Педагогическа технология

Вид на 
урока Подходи Методи Средства

Образователни цели:
1 . Обобщение на знания-
та за програмите Paint и 
WordPad и тяхното предназ-
начение .
2 . Затвърждаване на знани-
ята за основните елементи 
на прозорец на компютър-
на програма .
3 . Затвърждаване на знани-
ята за съхраняване и отва-
ряне на файл .
Развиващи цели:
1 . Формиране на умения 
за създаване на графично 
изображение с инструмен-
тите на програма Paint .
2 . Формиране на умения за 
въвеждане, редактиране 
и форматиране на текст в 
програма WordPad .
3 . Формиране на умения 
за избор на разнообразни 
инструменти и цветове при 
изпълнение на поставена 
задача .
Възпитателни цели:
1 . Създаване на положител-
но отношение към работа с 
компютърни програми .
2 . Възпитаване за точност 
и прецизност при изпълне-
ние на поставените задачи .

На равнище поня-
тия ученикът:
1 . Запознат е с по-
нятията: програма 
Paint, програма 
WordPad, комбини-
ран компютърен 
документ, елемен-
ти на прозореца 
на компютърна 
програма .
2 . Разбира пред-
назначението на 
изучените програ-
ми .
На равнище уме-
ния ученикът:
1 . Умее да използ-
ва инструментите 
на програма Paint 
за създаване на 
графично изобра-
жение .
2 . Умее да въвежда, 
редактира и задава 
размер и цвят на 
текст в програма 
WordPad .
На равнище отно-
шения ученикът:
Демонстрира же-
лание за работа с 
компютърни про-
грами .

видове ин-
формация, 
програма 
Paint, па-
нели с ин-
струменти, 
палитра, 
работно 
поле, 
програма 
WordPad, 
цвят и 
размер 
на текста, 
отваряне 
на файл, 
съхранява-
не на файл, 
комбини-
ран ком-
пютърен 
документ

за сис-
темати-
зиране 
и обоб-
щение 
на зна-
нията

интерак-
тивен – об-
общаване 
на усвоени-
те знания 
чрез поз-
навателни 
игри

интегра-
лен – ин-
тегрирани 
са знания и 
умения по 
предмети-
те: „Инфор-
мационни 
техноло-
гии“, „Бъл-
гарски език 
и литера-
тура“, „Ма-
тематика“, 
„Околен 
свят“

словес-
ни – бе-
седа

практи-
чески – са-
мостоятел-
на работа

игрови – 
дидактич-
ни игри

за онагле-
дяване – 
подходящи 
графики и 
екрани на 
игрите в 
диска

за самос-
тоятелна 
работа – 
задачи за 
упражне-
ние на с . 
60 и 61 в 
книжното 
тяло и игри 
в диска

за кон-
трол – пъл-
но и вярно 
изпъл-
нение на 
задачите в 
книжното 
тяло и на 
играта „В 
страната на 
знанието“ в 
диска

Методически указания и препоръки за разработване на урока
задачи на урока по посока на обучението по:
1. Информационни технологии: Обобщение на знанията за програми Paint и WordPad – предназначение, 

прозорец на програмата, основни елементи, инструменти, алгоритъм за работа с тях .
2. Български език и литература: Актуализиране на знания за части на речта и видове изречения .
3. Математика: Затвърждаване на знания и умения за събиране и изваждане, умножение и деление на 

числата до 100, намиране обиколка на правоъгълник .
4. Околен свят: Актуализиране на знания за жива и нежива природа, диви животни, градински и диворас-

тящи растения, храни от растителен и животински произход .

Конкретни задачи за реализиране целите на урока:
задачите, представени на първата страница:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – обобщение на знанията и уменията за работа с програмите Paint и WordPad;
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 – обобщение на уменията за избор на подходящ инструмент при изпълнение на поставена практическа 
задача;

 – затвърждаване на уменията за превключване от режим на латиница в режим на кирилица;
 – актуализиране на знания и умения за използване различни характеристики на изучените инструменти .

задачите към сюжетната картина и игрите:
 • По информационни технологии са ориентирани към:
 – приложение на усвоените знания и умения за работа с изучените програми;
 – обосноваване избора на подходящ инструмент .

 • По другите учебни предмети са ориентирани към:
 – съставяне на разказ по картина;
 – решаване на задачи от събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 100;
 – намиране обиколка на правоъгълник;
 – затвърждаване на знанията за части на речта, видове изречения, подреждане на думи в изречение;
 – актуализиране на знанията за растителен и животински свят, за жива и нежива природа .

Указания и препоръки за разработване на урока:
В урока се актуализират и обобщават знанията на учениците за програмите Paint и WordPad, за прозорец 

на компютърна програма, елементи, създаване на комбиниран компютърен документ, командите Save as, Open, 
Print, използване на клавишите Caps Lock, Shift, Space, Backspace . Припомнят се изучените инструменти . Дава се 
възможност на учениците да откриват и посочват иконите им .

След това може да се премине към изпълнение на задачите в книжното тяло в рубриката „Помисли и из-
пълни!“ .

Урокът продължава със съставяне на разказ по сюжетната картина . Учениците се стимулират да отговорят 
коя програма биха използвали, за да нарисуват влакчето .

Добре е след това учителят да стартира играта „В страната на знанието“ от учебния диск и да обясни пра-
вилата ù . Чрез нея учениците могат да обобщят и приложат знанията и уменията си за работа с изучените про-
грами, да актуализират и затвърдят знанията по останалите учебни предмети, изучавани през годината .

В края на часа се прави обобщение и систематизиране на наученото във втори клас чрез изпълнение на 
поставените въпроси и задачи в рубриката „Упражни и отговори!“ .
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ОЦЕНЯВАНЕ НА зНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Във втори клас знанията и уменията на учениците се оценяват освен с качествени и с количествени показа-
тели, съобразени с ДОИ и с посочените стандарти в Учебната програма по информационни технологии за задъл-
жителноизбираема подготовка . Приоритетно се оценяват индивидуалните постижения на ученика, показани при 
изготвяне на крайния продукт от практическата дейност, и от поведението му по време на работата с ИТ . При оце-
няването се има предвид изпълнението на възложената задача – съответствие с поставената тема, подбор на под-
ходящи средства, завършеност в рамките на часа, точност и прецизност, проявено творчество и оригиналност .

Второкласникът търси признание и извоюване на авторитет сред съучениците си, изпитва възхищение от 
успехите им и се радва и гордее със своите резултати и постижения в учебната дейност . Затова особено важна 
и стимулираща е оценката, която получава от учителя . Тя е индикатор за това какви знания, умения и способно-
сти е показал при изпълнението на поставените задачи .

Оценката от учителя не бива да се разбира като индивидуално изпитване, а да отчита степента на усилията 
за покриване на съответния критерий . Тя е по-скоро стимулираща . Важно е да бъде в тясна връзка с конкрет-
ната задача, да дава информация за извършване на корекция .

Знанията и уменията на учениците, които се оценяват, могат да се обособят в следните групи:
1 . Знания и умения за ползване на предоставения хардуер:
 • спазване на основни правила за безопасна работа с компютърна система;
 • познаване и използване на компютърните устройства;
 • работа с различни носители на информация;
 • спазване на определена последователност при управление на компютъра;
 • използване на символния, цифровия и навигационния блок на клавиатурата;
 • използване на букви на кирилица и латиница от символния блок на клавиатурата;
 • спазване на определена последователност при отпечатване на компютърен документ .

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;
 • спазване на основните правила при въвеждане и редактиране на текстова информация;
 • познаване и използване възможностите на инструментите за възпроизвеждане на звук и видео;
 • комбиниране на различна по вид информация .

3 . Изпълнение на поставена задача:
 • съответствие с темата на поставената задача;
 • завършеност в рамките на часа;
 • точност и прецизност на изпълнението;
 • проява на творчество и оригиналност .

Оценяването на постиженията на учениците е възможно да се извърши с „Карта за оценяване на учени-
ците от 2 . клас“ . Тя може да се разработи за всеки един учебен час или да се използва само в часовете, които 
се явяват обобщаващи на някакъв етап . Картата е еднаква за всички ученици и отразява конкретните знания, 
умения и отношения, които те са развили до момента, както и степента на владеене на отделните компетенции .

В ръководството за учителя са разработени модели на карти за оценка върху три урока . Приложени са и 
три теста за проверка на знанията – тест за установяване на входното ниво, текущ и изходен .

Положителното в използването им от учителя е възможността за съпоставяне на резултатите . Може да се дис-
кутират мотивите за поставянето на оценката пред целия клас, като всеки може да вземе отношение и даде аргу-
ментирана преценка . Така всеки ученик по-лесно ще открие своя пропуск и ще има възможност за отстраняване-
то му . За тези ученици, които са прекалено самокритични, преценката на съучениците им е важна – те повишават 
самочувствието си и вярата в собствените способности, стават по-активни . За тези ученици, които се надценяват, 
колективната преценка служи за коректив, за преоценка на личните постижения и стремеж тя да бъде реалистична .
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Модел на карта за наблюдение и оценка на ученици от 2. клас – 
12. седмица

Име на ученика:… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Клас:… . . . .

Дата Група компетенции Тема
Декември
(12-а седмица) І, ІІ, ІІІ и ІV Програма Paint . Инструменти „Триъгълник“ и „Многоъгълник“

Компетенции 1 2 3 4

Група І – знания и умения за работа с компютърна система задоволителен добър мн. добър отличен

– спазване на основни правила за безопасна
работа с компютърна система;
– познаване и използване на компютърните ус-
тройства;
– разпознаване и назоваване на видове информа-
ция;
– познаване и назоваване на различни носители на 
информация;
– владеене на различни начини за стартиране на 
компютърна програма;
– познаване и управляване на прозорец на графич-
на програма;
– работа с повече отворени прозорци и управле-
ние на активния прозорец .

Група ІІ – знания и умения за работа с графична програма задоволителен добър мн. добър отличен

– зареждане и обработване на графични изобра-
жения;
– създаване на собствени графични проекти по за-
дадена тема;
– познаване и използване на различни възможнос-
ти на инструментите за оцветяване и рисуване;
– познаване и избор на подходящи инструменти . 

Група ІІІ – изпълнение на практическа задача задоволителен добър мн. добър отличен

– съответствие с темата на поставената задача;
– завършеност в рамките на часа;
– точност и прецизност;
– творчество и оригиналност .

Група ІV – знания и умения за работа със софтуера на учебното 
помагало задоволителен добър мн. добър отличен

– стартиране на игрите от учебния диск;
– ориентиране в дейностите с позната софтуерна 
среда;
– управление на работните екрани;
– творческо използване на инструментариума на 
софтуера към учебното помагало .
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Компетенции 1 2 3 4

Група І – знания и умения за работа с компютърна система задоволителен добър мн. добър отличен
– спазване на  определена последователност 
при управление на компютъра;
–работа с мишката – влачене, позициониране 
на курсора, маркиране;
– използване на символния, цифровия и нави-
гационния блок на клавиатурата;
– използване на служебните клавиши „Tab”, 
„Space”, „Shift”, „Caps Lock”, „Enter”, „Delete”  и 
„Backspace” .
– работа с различни носители на информация;
– владеене на различни начини за стартиране 
на компютърна програма и отваряне на компю-
търен документ;
– спазване на определена последователност 
при отпечатване на компютърен документ .

Група ІІ – знания и умения за работа с текстова програма и 
текстова информация задоволителен добър мн. добър отличен

– познаване вида и приложението на инстру-
ментите за форматиране на текст – промяна на 
шрифта, оцветяване на буквите, подравняване;
– владее различни начини за избиране (марки-
ране) на част от текст;
– спазване на основните правила при въвежда-
не на текстова информация;
– създаване и оформяне на собствен проект 
чрез подходящо комбиниране на текстова и 
графична информация .

Група ІІІ – изпълнение на практическата задача задоволителен добър мн. добър отличен
– съответствие с темата на поставената задача;
– завършеност в рамките на часа;
– точност и прецизност;
– творчество и оригиналност .

Група ІV – знания и умения за работа със софтуера към 
учебното помагало задоволителен добър мн. добър отличен

– стартиране на игрите от учебния диск;
– ориентиране в дейностите с позната софтуер-
на среда;
– управление на работните екрани;
– творческо използване на инструментариума 
на софтуера към учебното помагало .

Модел на карта за наблюдение и оценка на ученици от 2. клас – 
19. седмица

Име на ученика:… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Клас:… . . . .

Дата Група компетенции Тема
Февруари
(19-а седмица) І, ІІ, ІІІ и ІV Правила при въвеждане на текстова информация
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Модел на карта за наблюдение и оценка на ученици от 2. клас – 
26. седмица

Име на ученика:… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Клас:… . . . .

Дата Група компетенции Тема
Април
(26-а седмица) І, ІІ, ІІІ и ІV Комбиниран компютърен документ

Компетенции 1 2 3 4

Група І – знания и умения за работа с компютърна система задоволителен добър мн. добър отличен

– спазване на определена последователност при 
управление на компютъра;
– използване на символния, цифровия и навига-
ционния блок на клавиатурата;
– използване на букви на кирилица и латиница 
от символния блок на клавиатурата;
– работа с различни носители на информация;
– спазване на определена последователност при 
отпечатване на компютърен документ .

Група ІІ – знания и умения за работа с графична, текстова и 
мултимедийна информация задоволителен добър мн. добър отличен

– познаване предназначението, наименованието 
и характеристиките на инструментите за създа-
ване на графично изображение;
– спазване на основните правила при въвеждане 
на текстова информация;
– използване възможностите и инструментите за 
възпроизвеждане на звук и видео;
– съхраняване, зареждане и обработване на ком-
биниран документ;
– комбиниране на различна по вид информация;
– описване на работата си по определен темати-
чен проект с подходяща терминология .

Група ІІІ – изпълнение на практическа задача задоволителен добър мн. добър отличен

– съответствие с темата на поставената задача;
– завършеност в рамките на часа;
– точност и прецизност;
– творчество и оригиналност .

Група ІV – знания и умения за работа със софтуера на учебно-
то помагало задоволителен добър мн. добър отличен

– стартиране на игрите от учебния диск;
– ориентиране в дейностите с позната софтуерна 
среда;
– управление на работните екрани;
– творческо използване на инструментариума на 
софтуера към учебното помагало .
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УТВЪРЖДАВАМ: 
 

      НАЧАЛНИК НА РИО-……………. 
 
 
 
 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА  
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА  
ВЪВ  ІІ КЛАС 

 
 
 
 

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Хорариум часове по учебен план: 1 час седмично - 32 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”.  

Учебната програма по ИТ за ЗИП във ІІ  клас е ориентир при  интегриране на ИТ 
в обучението по останалите учебни предмети и в същото време се използва  за 
разширяване и надграждане на вече придобити  представи и умения в съответствие с 
Държавните образователни изисквания за учебното съдържание по информационни 
технологии. 

През втората година на обучение по ИТ освен съдържанието от ядрата на ДОИ 
„Компютърна система” и „Информация и информационни дейности” се добавя и ядрото 
„Информационна култура”.  

В процеса на обучение се обогатяват представите на учениците за  компютъра 
като техническо устройство и основните части на компютърната система, разширяват 
се уменията за използване на програми за обработка на графика, звук и текст при 
изпълнение на  достъпни учебни задачи.   

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 ВЪВ    
ІІ КЛАС 

В обучението по ИТ на практическа основа се реализират следните цели:  
1. Да се развиват умения за работа с компютърни системи и информационни 

технологии. 
2. Да се изгради начална предствава за същността на основните информационни 

дейности и тяхното предназначение на практическа основа. 
3. Да овладява практически умения за използване на приложни програми. 
4. Да се познават и спазват основни здравни и етични  правила при работа с 

компютър.  
5. Да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютър. 
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 у
ст
ро
йс
тв
о 
и 

зн
ае

 н
ег
ов
от
о 
пр
ед
на
зн
ач
ен
ие

. 
С
та
нд
ар
т:

 
Ра
зл
ич

ав
а 
ап
ар
ат
на

 ч
ас
т 
от

 
пр
ог
ра
м
но

 о
си
гу
ря
ва
не

 н
а 

ко
м
пю

тъ
р.

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

   
- у
че
ни
къ
т 
ра
зг
ра
ни
ча
ва

 
кл
ав
иа
ту
ра
та

 к
ат
о 
ус
тр
ой
ст
во

 
за

 в
ъв
еж

да
не

 н
а 
те
кс
т 
от

 
пр
ог
ра
ма

 за
 р
аб
от
а 
с 
не
го

. 
С
та
нд
ар
т:

 
С
па
зв
а 
ос
но
вн
и 
пр
ав
ил

а 
за

 
ра
бо
та

 с
 к
ом

пю
тъ
р,

 
пе
ри
ф
ер
ни

 у
ст
ро
йс
тв
а 
и 

О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а:

 З
ап
оз
на
ва
не

 с
 

ко
м
пю

тъ
рн
а 
си
ст
ем
а.

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
У
че
ни
къ
т:

 
- р
аз
по
зн
ав
а 
и 
на
зо
ва
ва

 р
аз
ли
чн
и 

 н
ос
ит
ел
и 
на

 и
нф

ор
ма
ци
я;

 
- з
на
е 
пр
ед
на
зн
ач
ен
ие
то

 и
 у
ме
е 
да

  
из
по
лз
ва

 с
им

во
лн
ия

, ц
иф

ро
ви
я 
и 

на
ви
га
ци
он
ни
я 
бл
ок

 н
а  
кл
ав
иа
ту
ра
та

; 
- р
аз
гр
ан
ич
ав
а 
бу
кв
и 
на

 к
ир
ил
иц
а 
и 

ла
ти
ни
ца

 в
 с
им

во
лн
ия

 б
ло
к 
на

 
кл
ав
иа
ту
ра
та

; 
- у
ме
е 
да

 с
е 
ор
ие
нт
ир
а 
в 
ин
ди
ка
ци
ят
а 
за

 
кл
ав
иа
ту
рн
а 
по
др
ед
ба

; 
- з
на
е,

 ч
е 
ко
мп

ю
тъ
ръ
т 
и 
др
уг
ит
е 

ус
тр
ой
ст
ва

 т
ря
бв
а 
да

 с
е 
уп
ра
вл
яв
ат

; 
- с
па
зв
а 
оп
ре
де
ле
на

 п
ос
ле
до
ва
те
лн
ос
т 
от

 
ст
ъп
ки

 п
ри

 у
пр
ав
ле
ни
ет
о 
на

 
ко
мп

ю
тъ
ра

; 
- у
ме
е 
да

 за
ре
ж
да

 п
ро
гр
ам
а,

 к
ат
о 

из
по
лз
ва

 д
ву
кр
ат
но

 щ
ра
кв
ан
е 
с 
ля
в 

бу
то
н 

 н
а 
ми

ш
ка
та

 и
ли

 к
ом

би
на
ци
я 
от

 
ед
но
кр
ат
но

 щ
ра
кв
ан
е 
с 
ля
в 
бу
то
н 
и 

кл
ав
иш

  E
nt

er
; 

- у
ме
е 
да

 п
ри
кл
ю
чв
а 
ра
бо
та

 с
 п
ро
гр
ам
а 

пр
и 
из
пъ
лн
ен
ие

 н
а 
ко
нк
ре
тн
а 
за
да
ча

; 

пр
ин
те
р,

 
 но
си
те
ли

 н
а 

ин
фо

рм
ац
ия

 
(д
ис
ке
та

, 
ко
мп

ак
т 
ди
ск

  
и 
др

.) 

Н
а 
уч
ен
ик

а 
се

 
да
ва

 в
ъз
м
ож

но
ст

 
да

:  
- р

аб
от
и 
с 

ра
зл
ич
ни

 
но
си
те
ли

 н
а 

ин
фо

рм
ац
ия

; 
 - п
ос
та
вя

 и
 

из
ва
ж
да

 д
ис
ке
та

 и
 

ко
мп

ак
т 
ди
ск

 о
т 

съ
от
ве
тн
от
о 

ус
тр
ой
ст
во

; 
 - о
бя
сн
яв
а 

ос
но
вн
ит
е 

де
йс
тв
ия

 п
ри

 
ра
бо
та

 с
 р
аз
ли
чн
и 

но
си
те
ли

 н
а 

ин
фо

рм
ац
ия

; 
 - о
тп
еч
ат
ва

 
съ
зд
ад
ен

 о
т 
не
го

 
ко
мп

ю
тъ
ре
н 

до
ку
ме
нт

;  
 

Б
ъл

га
рс
ки

 е
зи
к 

 
Ус
ъв
ър
ш
ен
ст
ва
не

 н
а 

ко
му

ни
ка
ти
вн
ит
е 

ум
ен
ия

. 
О
бо
га
тя
ва
не

 н
а 

ре
че
ва
та

 к
ул
ту
ра

. 
 М
ат
ем
ат
ик
а 

И
зп
ол
зв
ан
е 
на

 зн
ан
ия
та

 
за

 м
ер
ни

 е
ди
ни
ци

 и
 

мо
де
ли
ра
не

. 
    Д
ом

аш
ен

 б
ит

 и
 

те
хн
ик
а 

 
Ра
зв
ит
ие

 н
а 
ум
ен
ия
та

 за
 

ра
бо
та

 п
о 
ин
ст
ру
кц
ии

. 
П
ре
дл
аг
ан
е 
и 

ди
ск
ут
ир
ан
е 
на

 и
де
и.
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4 

но
си
те
ли

 н
а 
ин

ф
ор
м
ац
ия

. 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

   
- у
че
ни
къ
т 
зн
ае

 и
 с
па
зв
а 

ос
но
вн
ит
е 
пр
ав
ил
а 
за

 к
ор
ек
тн
а 

ра
бо
та

 с
 р
аз
ли
чн
и 
но
си
те
ли

 н
а 

ин
фо

рм
ац
ия

. 
С
та
нд
ар
т:

 
Ре
аг
ир
а 
по

 п
од
хо
дя
щ

 н
ач
ин

 
на

 и
зв
еж

да
ни

те
 с
ъо
бщ

ен
ия

 
пр
и 
ра
бо
та

 с
 к
ом

пю
тъ
рн
а 

си
ст
ем
а.

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

   
- у
че
ни
къ
т 
ре
аг
ир
а 
по

 п
од
хо
дя
щ

 
на
чи
н 
пр
и 
въ
зн
ик
на
ли

 
пр
об
ле
ми

 п
о 
вр
ем
е 
на

 р
аб
от
а 
с 

пр
ог
ра
ма

 за
 в
ъз
пр
ои
зв
еж

да
не

 
на

 зв
ук

 о
т 
му

зи
ка
ле
н 
ди
ск

; 
от
пе
ча
тв
ан
е 
на

 д
ок
ум

ен
т;

 
пр
ик
лю

чв
ан
е 
ра
бо
та
та

 с
 

пр
ил
ож

ен
ие

. 
С
та
нд
ар
т:

 
П
ро
яв
яв
а 
по
ло
ж
ит
ел
на

 
ем
оц
ио
на
лн

а 
на
гл
ас
а 
за

 
из
по
лз
ва
не

 н
а 
ко
м
пю

тъ
р.

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- д
ем
он
ст
ри
ра

 ж
ел
ан
ие

 за
 

ак
ти
вн
а 
ра
бо
та

 с
 к
ом
пю

тъ
ра

 
пр
и 
из
по
лз
ва
не

 н
а 
не
го
ви
те

 
въ
зм
ож

но
ст
и 
за

 р
аб
от
а 
с 

гр
аф
ик
а,

 т
ек
ст

, з
ву
к 
и 
тя
хн
от
о 

ко
мб

ин
ир
ан
е.

 

- з
на
е 
не
об
хо
ди
ма
та

 п
ос
ле
до
ва
те
лн
ос
т 
от

 
ст
ъп
ки

 за
 о
тп
еч
ат
ва
не

 н
а 
ко
мп

ю
тъ
ре
н 

до
ку
ме
нт

. 
 

И
нф

ор
м
а

ци
я 
и 

С
та
нд
ар
т:

   
С
ъз
да
ва

, о
бр
аб
от
ва

 и
 

О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а:

   
Гр
аф

ик
а 
и 
ан
им

ац
ия

  
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
ан
им

ац
ия

  
 

-  
от
кр
ив
а 

въ
зм
ож

но
ст
ит
е 

 И
зо
бр
аз
ит
ел
но
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5 

ин
ф
ор
м
а

ци
он
ни

 
де
йн

ос
ти

 
 

съ
хр
ан
яв
а 
гр
аф

ич
на

, 
те
кс
то
ва

 и
 м
ул
ти
м
ед
ий

на
 

ин
ф
ор
м
ац
ия

. 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- у
че
ни
къ
т 
ум
ее

 д
а 
съ
зд
ав
а,

 
об
ра
бо
тв
а 
и 
съ
хр
ан
яв
а 
те
кс
то
ва

 
и 
му
лт
им

ед
ий
на

 и
нф

ор
ма
ци
я.

 
С
та
нд
ар
т:

   
И
м
а 
на
ча
лн
а 
пр
ед
ст
ав
а 
за

 
ин

ф
ор
м
ац
ио
нн

ит
е 
де
йн

ос
ти

 –
 

тъ
рс
ен
е,

 с
ъб
ир
ан
е,

 
съ
хр
ан
ен
ие

,  
об
ра
бо
тк
а 
и 
ра
зп
ро
ст
ра
не
ни

е 
на

 и
нф

ор
м
ац
ия

. 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- у
че
ни
къ
т 
ра
зг
ра
ни
ча
ва

 и
 

ре
ал
из
ир
а 
де
йн
ос
ти
те

 
об
ра
бо
тк
а 
и 
ра
зп
ро
ст
ра
не
ни
е 
на

 
ин
фо

рм
ац
ия

 в
 п
оз
на
та

 
со
фт
уе
рн
а 
ср
ед
а.

 
С
та
нд
ар
т:

 
П
оз
на
ва

 о
сн
ов
ни

 
въ
зм
ож

но
ст
и 
на

 к
ом

пю
тъ
рн
и 

пр
ог
ра
м
и 
пр
и 
ра
бо
та

 с
 

гр
аф

ик
а,

 т
ек
ст

 и
 

м
ул
ти
м
ед
ий

на
 и
нф

ор
м
ац
ия

.  
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- у
че
ни
къ
т 
по
зн
ав
а 
ос
но
вн
ит
е 

въ
зм
ож

но
ст
и 
на

 п
ро
гр
ам
а 
за

 
въ
зп
ро
из
ве
ж
да
не

 н
а 
зв
ук

 о
т 

му
зи
ка
ле
н 
ди
ск

. 
С
та
нд
ар
т:

 
И
м
а 
на
ча
лн
и 
ум

ен
ия

 за
 

У
че
ни
къ
т:

 
- у
ме
е 
да

 с
ъз
да
ва

 с
об
ст
ве
ни

 г
ра
фи

чн
и 

пр
ое
кт
и 
по

 за
да
де
на

 т
ем
а;

 
- п
оз
на
ва

 и
 у
ме
е 
да

 и
зп
ол
зв
а 
ра
зл
ич
ни

 
въ
зм
ож

но
ст
и 
на

 и
нс
тр
ум
ен
ти
те

 за
 

оц
ве
тя
ва
не

 и
 р
ис
ув
ан
е;

  
- п
оз
на
ва

 и
 у
ме
е 
да

 и
зб
ир
а 
ин
ст
ру
ме
нт
и,

 
съ
от
ве
тс
тв
ащ

и 
на

 п
ос
та
ве
на
та

 г
ра
фи

чн
а 

за
да
ча

;  
-  
ум

ее
 д
а 
съ
хр
ан
яв
а,

 за
ре
ж
да

, о
бр
аб
от
ва

 и
 

от
пе
ча
тв
а 
гр
аф
ич
ни

 и
зо
бр
аж
ен
ия

;  
- и
ма

 п
ре
дс
та
ва

 за
 а
ни
ми

ра
н 
об
ра
з и

 
ка
др
и 
на

 о
бр
аз
а.

 
  О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а:

 Т
ек
ст
ов
а 
ин

ф
ор
м
ац
ия

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

У
че
ни
къ
т:

 
- у
ме
е 
за

 и
зп
ол
зв
а 
кл
ав
иа
ту
ра
та

 за
 

въ
ве
ж
да
не

 н
а 
от
де
лн
и 
ду
ми

 и
 ц
иф

ри
; 

- у
ме
е 
да

 и
зп
ол
зв
а 
кл
ав
иш

 “
Sh

ift
” 
за

 
въ
ве
ж
да
не

 н
а 
гл
ав
на

 б
ук
ва

; 
- у
ме
е 
да

 в
ъв
еж

да
 т
ек
ст
ов
а 
ин
фо

рм
ац
ия

 
чр
ез

 к
ла
ви
ат
ур
ат
а 
на

 н
ив
о 
из
ре
че
ни
е 
и 

кр
ат
ък

 т
ек
ст

; 
- п
оз
на
ва

 т
ек
ст
ов
ия

 к
ур
со
р,

 н
ег
ов
от
о 

пр
ед
на
зн
ач
ен
ие

 и
 у
ме
е 
да

 го
 у
пр
ав
ля
ва

 
чр
ез

 н
ав
иг
ац
ио
нн
ия

 б
ло
к 
на

 
кл
ав
иа
ту
ра
та

;  
- п
оз
на
ва

 и
 с
па
зв
а 
ос
но
вн
и 
пр
ав
ил
а 
пр
и 

въ
ве
ж
да
не

 н
а 
те
кс
то
ва

 и
нф

ор
ма
ци
я 
чр
ез

 
кл
ав
иа
ту
ра
та

; 
- у
ме
е 
да

 к
ор
иг
ир
а 
со
бс
тв
ен

 т
ек
ст

 н
а 
ни
во

 

ка
др
и 

 ан
им

ац
ио
не
н 

об
ра
з 

                те
кс
то
в 

ку
рс
ор

 
 ин
те
рв
ал

 
 из
тр
ив
ан
е 
на

 
си
мв
ол

 
   

на
 и
зп
ол
зв
ан
ит
е 

ин
ст
ру
ме
нт
и;

 
 -  
из
пъ
лн
яв
а 

уп
ра
ж
не
ни
я 
за

 
ус
во
яв
ан
е 
на

 
пъ
лн
ит
е 

въ
зм
ож

но
ст
и 
на

 
из
уч
ав
ан
ит
е 

ин
ст
ру
ме
нт
и;

 
     - в
ъв
еж

да
 

из
ре
че
ни
я 
и 

кр
ат
ки

 т
ек
ст
ов
е 

чр
ез

 п
ре
пи
св
ан
е;

 
 - в
ъв
еж

да
 к
ра
тк
и 

те
кс
то
ве

 п
од

 
ди
кт
ов
ка

; 
 - о
пи
тв
а 
да

 
ко
ри
ги
ра

 
со
бс
тв
ен
и 
ил
и 

чу
ж
ди

 и
зр
еч
ен
ия

 
и 
кр
ат
ки

 
те
кс
то
ве

; 
   

из
ку
ст
во

 
 И
зо
бр
аз
яв
ан
е 
на

 
об
ек
ти

 и
 с
ре
да

. 
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6 

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
че
ни
къ
т 
из
по
лз
ва

 у
ве
ре
но

 
ос
но
вн
ит
е 
въ
зм
ож

но
ст
и 
на

 
пр
ог
ра
ма

 за
 в
ъз
пр
ои
зв
еж

да
не

 
на

 зв
ук

 о
т 
му

зи
ка
ле
н 
ди
ск

. 

из
тр
ив
ан
е 
и 
вм
ък
ва
не

 н
а 
от
де
лн
и 

си
мв
ол
и;

 
- у
ме
е 
да

 за
да
ва

 ц
вя
т 
и 
ра
зм
ер

 н
а 
те
кс
та

; 
- у
ме
е 
да

 п
ре
вк
лю

чв
а 
в 
ре
ж
им

 за
 р
аб
от
а 
на

 
ки
ри
ли
ца

 и
ли

 н
а 
ла
ти
ни
ца

. 
- у
ме
е 
да

 за
па
зв
а,

 за
ре
ж
да

 и
 р
аз
пе
ча
тв
а 

 
те
кс
то
в 
до
ку
ме
нт

. 
 О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а :

 З
ву
ко
ва

 и
нф

ор
м
ац
ия

.  
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
У
че
ни
къ
т:

 
- в
ъз
пр
ои
зв
еж

да
 зв
ук

, с
ъх
ра
не
н 
на

 в
ън
ш
ен

 
но
си
те
л 
на

 и
нф

ор
ма
ци
я;

 
- и
зб
ир
а,

 п
ус
ка

, п
ре
къ
св
а 
и 
пр
од
ъл
ж
ав
а 

въ
зп
ро
из
ве
ж
да
не
то

 н
а 
зв
ук

. 
  О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а:

   
К
ом

би
ни

ра
не

 н
а 

ин
ф
ор
м
ац
ия

.  
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
У
че
ни
къ
т:

 
- и
ма

 п
ре
дс
та
ва

 к
ак

 с
е 
съ
зд
ав
а 

ко
мп

ю
тъ
ре
н 
до
ку
ме
нт

, с
ъд
ър
ж
ащ

 
гр
аф
ич
но

 и
зо
бр
аж
ен
ие

 и
 зв
ук

; 
- к
ом
би
ни
ра

 г
ра
фи

чн
о 
из
об
ра
ж
ен
ие

 с
 

кр
ат
ък

 т
ек
ст

; 
- и
ма

 п
ре
дс
та
ва

 за
 к
ом

би
ни
ра
не

 н
а 

гр
аф
ич
но

 и
зо
бр
аж

ен
ие

 с
 а
ни
ма
ци
я;

 
- и
ма

 п
ре
дс
та
ва

 за
 к
ом

би
ни
ра
не

 н
а 

 
гр
аф
ик
а,

 а
ни
ма
ци
я 
и 
зв
ук

. 
 

       му
зи
ка
ле
н 

ди
ск

 
 C

D
- 

ус
тр
ой
ст
во

   
                

      - в
ъз
пр
ои
зв
еж

да
 

и 
ра
зп
оз
на
ва

 
по
зн
ат
а 
ме
ло
ди
я,

 
му

зи
ка
лн
о 

пр
ои
зв
ед
ен
ие

, 
ес
те
ст
ве
ни

 зв
уц
и 

и 
ш
ум
ов
е 
от

 
за
об
ик
ал
ящ

ат
а 

ги
 с
ре
да

; 
 - в
ъз
пр
ои
зв
еж

да
 

зв
ук

 о
т 
въ
нш

ен
 

но
си
те
л 
на

 
ин
фо

рм
ац
ия

; 
 - с
ъз
да
ва

 
по
зд
ра
ви
те
лн
и 

ка
рт
ич
ки

; 
 - о
зв
уч
ав
а 

ка
рт
ин
и;

 
- с
ъх
ра
ня
ва

, 
за
ре
ж
да

 и
 

об
ра
бо
тв
а 

ко
мб

ин
ир
ан

 
до
ку
ме
нт

; 

       М
уз
ик
а 

 
С
лу
ш
ан
е 
на

 м
уз
ик
а.

 
Ра
зп
оз
на
ва
не

 н
а 

 
ин
ст
ру
ме
нт
ал
но

 
пр
ои
зв
ед
ен
ие

, 
ду
хо
в 
ор
ке
ст
ър

, 
му

зи
ка
лн
и 
ин
ст
ру
ме
нт
и .

 
Ра
зп
оз
на
ва
не

 н
а 
ма
рш

, 
пр
ав
о 
хо
ро

, в
ал
с 
и 

ръ
че
ни
ца

.  
 

      О
ко
ле
н 
св
ят

 
И
зп
ол
зв
ан
е 
на

 зн
ан
ия
та

 
за

 п
ри
ро
дн
ат
а 
и 

об
щ
ес
тв
ен
а 
ср
ед
а.

 
Бе
зо
па
сн
о 
по
ве
де
ни
е.

 
  



105

 
7 

И
нф

ор
м
а

ци
он
на

 
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:

 
П
ро
яв
яв
а 
ет
ич

но
 п
ов
ед
ен
ие

 
по

 о
тн
ош

ен
ие

 н
а 
ра
бо
та

 с
 

ко
м
пю

тъ
р,

 и
зп
ол
зв
ан
е 
на

 
пр
ог
ра
м
и,

 ф
ай
ло
ве

 с
 д
ан
ни

 и
 

ра
бо
та

 в
 к
ом

пю
тъ
рн
а 
м
ре
ж
а.

 
О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и:

 
- д
ем
он
ст
ри
ра

 е
ти
чн
о 

по
ве
де
ни
е 
в 
ко
мп

ю
тъ
рн
ия

 
ка
би
не
т. 

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

: 
- 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:

 
- у
ме
е 
да

 о
пи
св
а 
ра
бо
та
та

 с
и 
по

 о
пр
ед
ел
ен

 
те
ма
ти
че
н 
пр
ое
кт

, к
ат
о 
из
по
лз
ва

 
по
дх
од
ящ

а 
те
рм
ин
ол
ог
ия

; 
- с
па
зв
а 
ос
но
вн
и 
пр
ав
ил
а 
на

 е
ти
чн
о 

по
ве
де
ни
е 
пр
и 
ра
бо
та

 в
 к
ом
пю

тъ
рн
ия

 
ка
би
не
т. 

 О
бо
бщ

ен
а 
те
м
а:

   
П
ра
ви
ла

 за
 р
аб
от
а 
в 

ко
м
пю

тъ
рн
ия

 к
аб
ин

ет
.  

О
ча
кв
ан
и 
ре
зу
лт
ат
и 

 
У
че
ни
къ
т:

 
- с
па
зв
а 
ос
но
вн
и 
пр
ав
ил
а 
за

 б
ез
оп
ас
на

 
ра
бо
та

 с
 к
ом
пю

тъ
рн
а 
си
ст
ем
а.

 

 
- с
по
де
ля

 л
ич
ни
я 

си
 о
пи
т 
от

 
ра
бо
та
та

 с
 

ко
мп

ю
тъ
ра

; 
 - о
тг
ов
ар
я 
на

 
въ
пр
ос
и,

 
св
ър
за
ни

 с
 

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 

Оценката на знанията и уменията на учениците от ІІ клас по ИТ се осъществява с 
качествени и количествени показатели  и съобразно с постигнатите  очаквани резултати 
по обобщени теми на ниво учебна програма (включени в колона 3).  Тя следва да отчита 
входното ниво  и  индивидулните постижения  на ученика. 

Във втори клас приориретно се оценяват уменията на  учениците на основата на 
постигнат краен продукт от практическа дейност, като се  взема предвид реалното им 
поведение по време на работата с ИТ. Отчитат се изпълнението на възложената 
практическа задача, подбора на средствата, наличието на индивидуално решение и 
процеса на реализация. 

  
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 на 
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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