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Уважаеми колеги,
Нашият екип прие предизвикателството да
ви предложи едно решение за реализация на процес на обучение по информационни технологии в
5. клас, съобразено с новите държавни образователни стандарти (за съдържание и оценяване) и
учебни програми. В настоящата книга, предназначена за вас, учителите по информационни технологии, искаме да изясним целите, инструментите
и аргументите за причините за предложените
дейности и задачи, използвани в учебника. Вашият опит, методическа подготовка, особености
на учениците и наличната база, съчетани с представените от нас рубрики, ресурси, идеи, задачи
и проекти, ще допринесат за създаване на уникално (защото е лично ваше), но и успешно съвременно обучение по информационни технологии.
Всички идеи и ресурси в този учебник може да
бъдат комбинирани и приложени в различни форми
на взаимодействие с учениците – както за работа
в клас, така и за домашна работа; както за самостоятелна работа, така и за групова работа; заедно с родителя, с учителя или когато ученик иска
да покаже технология, свързана с урока, но с лично
дигитално устройство и различен софтуер.
Надяваме се да удовлетворим очакванията
на всеки учител в посока кратка и точна теоретична част, разнообразие от задачи, методически насоки и допълнителни материали. От
гледна точка на ученика, нашият учебник е интересен, защото предлага предизвикателства,
които са ангажиращи, съответстващи на реални казуси, свързани с реалният живот, а също и
с други учебни предмети. Решаването им категорично развива не само дигиталните им компетентности, но и техните социални умения, умения за учене, предприемачески, математически
и граждански компетентности, обогатява употребата на майчин и чужд език.
В заключение заявяваме нашата подкрепа към
вас и сме на разположение за обучения и семинари
по актуални теми на обучението, преподаването и развитие на дигиталните компетентности (вашите и на вашите ученици) с и чрез нас.
Считаме за целесъобразно да обсъдим с вас:
• актуални проблеми по ангажирането на
ученици и родители в ефективното обучение в училище, което без съмнение е с
подкрепата на ИТ
• професионално ориентиране и кариерно
развитие
• въпроси по оценяването/самооценяване
в обучението по ИТ
Рубрики в уроците за нови знания
• В този урок
• Искам да покажа
• Любопитно
• Важно
• Самостоятелна работа
• Заедно с родителя
• Въпроси и задачи

Предизвикателствата в уроците за екипна работа са: търсещи, анализиращи, сравняващи и др.
В направеният от нас пътеводител на учебника реално се представя само урок за нови знания.
В уроците за упражнение има по-малко рубрики.
Специално са разработени не само необходимите уроци за оценяване, но и уроци за групова и
екипна работа.
Обръщаме ви внимание, че процесът на оценяване трябва да включва и технически умения
и критично мислене и творчество, но и екипна
работа (социални умения).
В контекста на рамката за дигитална компетентност е необходимо да погледнем на учебният предмет като един концентратор на умения в
области за генериране на съдържание (създаване на
текст/графика/видео), сигурност (правила за сигурна и успешна работа с дигитално устройство),
разрешаване на проблеми (всички уроци започват
с предизвикателство, защото трябва да учим
тези технологии, за да се научим да разрешаваме
проблеми с тях), в този смисъл разрешаването на
проблеми с ИТ трябва да бъде интегрирано в учебния процес във всеки възможен момент учим ИТ не
защото имаме учебен предмет в училище, а за да
можем да разрешаваме проблеми чрез тях.
В уроците за обобщение сме подсказали кои задачи могат да бъдат интегрирани в ученическо,
а разбира се учителско и училищно портфолио.
На критиките „Защо уроците ни са толкова
дълги?“ ще отговорим, че са направени така, за
да удовлетворят максимално големите изисквания на някои групи, а вие да имате възможност
да изберете кое да направите в клас от предложеното, да направите ли задачите с предизвикателствата в час или да направите събитие, в
което ще борите предизвикателства между класовете. Така имате възможност да направите
най-подходящото за вашата група, във вашето
училище, според вашето училищно оборудване.
Уважаеми колеги, изборът на Учебник е избор
на комплект ресурси и екип за подкрепа, който
удовлетворява едновременно потребностите
на ученика, учителя и родителя. В този смисъл в
нашият комплект имате на разположение:
• учебник;
• електронни ресурси към учебника на CD,
а също и на сайта на издателството;
• книга за учителя;
• електронен вариант на учебника;
• екип, който допълва комплекта с необходимото за вас в процеса на употреба
на нашият продукт (обучителни семинари, видео канал, нови продукти към
комплекта).
Във връзка с последното вече разработваме
за вас учебни помагала за: Оценяване по ИТ 5., Ръководство за участие в изяви, свързани с ИТ, Информатика и ИТ за 5. клас и много други полезни
и приятни изненади.
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Педагогическа технология
От предизвикателството (поставено с цел
ангажиране/мотивиране) към конкретни задачи,
изграждащи технически умения, през анализиране на ситуацията и оценка/сравнение/критична
оценка на различни решения, с цел разпознаване
на условия за избор на определена технологии до
генериране на нови предизвикателства или разпознаване на ситуации, които са решими чрез ИТ.
Авторският екип си постави амбициозната
цел да предложи реализиране на процес на обучение по ИТ, в което ученикът да е активна страна. Най-широко е застъпен дейностният подход,
според който новите знания и умения се постигат чрез решаване на задачи. Стремили сме се във
всеки урок да създаваме условия за постигане на
творчески цели в обучението, които обезпечават
изследователския подход. Репродуктивните цели
в обучението са несъотносими на учебния предмет ИТ. Всяка технология е процес, а там има
откривателство, има „друг начин“, има различни
средства. Всяка урочна единица започва с предизвикателство, в което има проблем за решаване,
спомагателни въпроси, които водят една уводна
беседа – „Какви нови знания и умения ще са ни необходими, за да се справим с предизвикателството?“ Проблемът е реален, житейски, свързан с
друг учебен предмет. С допълнителни идеи на учителя предизвикателството може да прерасне в
по-голям проект. Може да се доразработва в часове по ИТ извън задължителната подготовка; може
да се осъществи и в рамките на реални събития
в училищния живот. Много от задачите в и след
урока са с подобна проблемна насоченост.
Междупредметните връзки са откриваеми
във всеки урок – както и в предизвикателството,
така и в задачи в и след урока. Екипът се е съобразил с очакваните резултати по всички учебни
предмети, в които има връзка с ИТ. С едно добро
взаимодействие между учителите по различни
дисциплини може да се получат по-големи образователни проекти, които да разнообразят формите и методите на работа и контрол и оценка.
Специално място в методическите ни предложения заема груповата и екипна работа. Има
уроци за тази форма на обучение. При груповата
работа акцентираме на това, че когато групата работи като едно цяло, се разпределят еднакви задачи между много членове и така се получава голям по обем резултат. При екипната
работа наблягаме на „предизвикателство време“, „предизвикателство средства“ и „предизвикателство роли“ при решаването на които се
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получава резултат от различни по вид дейности,
основани на общо задание, описано в проекта.
Уроците са построени чрез основно изложение и рубрики. Рубриките целят по-бързото откриване на задачи със специфична цел.
В рубриката „В ТОЗИ УРОК“ са цитирани изискванията от държавните образователни стандарти и учебната програма по ИТ 5. клас
Всеки урок започва с рубрика „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“, което въвежда в необходимостта и
трябва да ни мотивира от изучаването на темата
В рубриката „ИСКАМ ДА ПОКАЖА“ предлагаме проблеми, които могат да се решат с друг хардуер и софтуер, пряко или косвено свързан с темата на урока. Това от една страна ще предизвика
любознателни ученици да търсят други решения,
от друга страна ще даде идеи на учителите, които да се развият в извънкласни форми.
Интересна особеност на настоящия учебник е
рубриката „ЗАЕДНО С РОДИТЕЛЯ“, в която има
задачи, които са полезни не само като учебно постижение на ученика, но и на родителите. Като
добавим и предложенията от „Искам да покажа“,
родителят може да стане отличен помощник и
по-точно партньор на учениците в търсенето
на нови решения на реални казуси с помощта на
информационни технологии. Тук целим да разширим и подкрепим умението на ученика да общува
с родителя си и в дигитална среда.
В рубриката „ИНТЕРЕСНО“ може да видите
някои любопитни факти
В рубриката „САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА“ са
поставени въпроси и задачи, които учениците
трябва да могат да изпълнят и самостоятелно.
В рубриката „ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ“ са допълнителни въпроси и задачи, свързани с конкретния
урок
В рубриката „ИСКАМ ДА ПОКАЖА“ поставя
въпроси и задачи, които изискват специални условия за реализация (специфични дигитални устройства). Някои от задачите са поставени с цел да
ангажират по-напреднали ученици. Рубриката е
подходяща за организиране и на извънкласно занятие и реализация на предизвикателствата в ИСКАМ ДА ПОКАЖА за цял раздел, срок или година.
Препоръчваме оценяването да се извършва с
различни инструменти. Обръщаме внимание на
съвременното оценяване с използване на рубрики. Ще се радваме да поработим с тези, от вас
които са избрали нашият екип по темата за оценяването по ИТ и в обучителни семинари.

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
Компютърна система и информационни технологии
Урок № 1
Въведение в информационните технологии
и компютърните системи. Компютърна
система. Информационни дейности
Нови знания и умения (НЗУ): информация; технологии; информационни дейности; информационни технологии; компютърна програма; дигитално устройство; софтуер, хардуер; компютърна
система; клавиатура, мишка; монитор; принтер,
правила за безопасна работа с компютър.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията информация; технологии; информационни
дейности; информационни технологии; компютърна програма; дигитално устройство; софтуер, хардуер; компютърна система; клавиатура,
мишка; монитор; принтер и правила за безопасна работа с компютър.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, части от компютърна
система, изображения.
План на урока:
1. Що е информация?
2. Основни информационни дейности.
3. Компютърни системи.
4. Правила за безопасна работа с компютър.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа
с новите понятия. Според УП понятията се въвеждат за първи път, но те са широко разпространени в ежедневието и са познати на учениците. Очаква се активно участие на учениците
в беседата и богато илюстриране с примери при
въвеждането.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
в този урок трудности може да се очакват,
ако има ученици, които нямат достъп до компютър и в ежедневието си не са се сблъсквали с
употребата на информационни технологии. Ако
има такива ученици, трябва да се дават повече
примери, да се демонстрира с компютърна система, да се включи видео за онагледяване.

Като имаме предвид, че няма единно определение на понятието „информация“, не е коректно да се включва това понятие в тестове
и други форми за контрол и оценка на знанията
на учениците.
Междупредметни връзки: английски език,
технологии и предприемачество
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за
учениците може да представляват теми за дискусии, беседи, рисунки, есета на футуристични
теми като „Компютъра на бъдещето“ и подобни. Основните акценти в тези дейности трябва
да бъдат различните видове устройства и тяхното предназначение.
Въпроси и задачи:
1. В ежедневието си използваме компютри,
за комуникация, за намиране на информация, за забавление, за работа, за учене
2. Пример от ежедневието: искаме да си купим колело
– събираме информация за различни колелета и техните цени, дали са ни удобни, къде ще
ги съхраняваме
– съхраняваме информацията като я записваме на листи, на таблет, на компютъра, снимаме я, записваме мнения с диктофон, MP3
– обработваме информацията, като избираме кои критерии са важни за нас и сравняваме
различните предложения по избраните от нас
критерии
– разпространяваме информацията като я
споделяме с родителите си братя и сестри, баби
и дядовци, за да открием спонсор
3. Човешкото тяло постоянно приема, съхранява, обработва и разпространява информация. Например, когато общуваме с приятел – уговаряме се да излезем да се разходим: с очите и
ушите възприемаме какво ни показва или говори
той, с мозъка съхраняваме и обработваме получената информация, с ръцете и краката извършваме различни действия, свързани с взетото решение, например – вземаме чадър и излизаме от
къщи. Друг пример: ако сме решили да приготвим ядене по рецепта. С очите възприемаме информацията от книгата, с мозъка е съхраняваме
и обработваме (докато пазаруваме продуктите
или ги търсим в хладилника), с ръцете изпълняваме инструкциите по рецептата.
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4. Предлагаме да попълнят следната таблица (може да се зададе за домашна работа), в
която да пишат или да изрежат картинки от
списания и да си ги залепят. Тази задача е полезно
да се изпълнява в групи, за да открият повече устройства.
Устройства за
събиране на информация
Устройства за
съхранение на информация
Устройства за
обработване на
информация
Устройства за
извеждане на информация
5. Да, може. Например може да е сървър, тогава не трябва да го пипа всеки и ако има такъв
сървър нерядко нарочно се маха мишка и клавиатура от него.
6. Когато слушаме музика, танцуваме, когато си правим караоке, когато си правим клипчета, когато играем компютърни игри, когато
общуваме по интернет с приятели, разглеждаме
или разпечатваме снимки и др. Всички периферни устройства могат да участват – монитор,
тонколони, слушалки, кинект, джойстик, камера,
принтер и др.
Самостоятелна работа:
1. Освен с клавиатура и монитор компютърът може да се управлява и с други входни устройства – кинект, джойстик, електронна писалка и др.
2. Някои телевизори са компютри, например
Смарт телевизорите. В този въпрос е подходяща и дискусията за интернет телевизията и
кога можем да гледаме телевизия на компютър
или мобилно устройство.
Мобилният телефон също може и да е компютър. Ако вашият мобилен телефон има операционна система, памет и …. то, той е компютър
3. Дигитални устройства каквито учениците вероятно са виждали или имат в къщи са
дигитален термометър, дигитален апарат за
кръвно, може да има някой който има умна прахосмукачка, умен телевизор или пералня.
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4. В автомобилите също може да има компютри. С тях се управлява автомобила като се
следят показателите му за гориво, масло и др.
Изпълнението на посочените по-горе задачи
за самостоятелна работа са свързани с проучване, провеждане на наблюдение. Така, както знаем
при всяко наблюдение се провежда и документиране на видяното. Най-лесният начин да направят това учениците е да снимат някой пример,
който да си покажат и дискутират.
Друга възможна опция на изпълнението на поставените задачи е да направят изрезки от безплатни каталози на вериги магазини.
Заедно с родителя:
1. Гледането на видеото заедно с родителите и коментиране на правилната употреба на
компютъра може да доведе и до оценка и подобряване на условията за работа в къщи
2. Този поставен въпрос цели провокиране
на творческо мислене. Има много известни примери на изкуство от стари и неупотребявани
части от компютри, носители на информация.
3. Да изберем един домашен уред и да отговорим какви информационни дейности извършва. Например тостер (механичен). Той приема
краен брой команди (приема филии за различен
период и степен на реотана), които не съхранява и не обработва, а само изпълнява (изтласква
филията). Той не е цифров уред. Ако пералнята е
цифрова, тогава при нея има устройства за 4-те
информационни дейности. От програматора се
настройва типа пране, т.е. информацията е въведена. Тя се съхранява в паметта на пералнята,
процесорът обработва въведената информация
и започва да подава на изходните устройства
барабана, маркучите и др. части на пералнята
какво точно да правят и за колко време. Изходно
устройство е и дисплея, който показва градуси,
минути, обороти на центрофугата и др.
Предварителна подготовка: трябва да се
предвиди при включването на компютъра дали
има пароли, какъв акаунт да използват. Как да
влизат и излизат успешно и бързо в компютърната система. Има ли разлика между залите, между
в къщи и в училище.

Урок № 2
Въведение в информационните технологии
и компютърните системи. Информационни дейности. Потребителски интерфейс.
Нови знания и умения (НЗУ): интерфейс;
меню; прозорец; заглавен ред; лента с менюта;
лента за превъртане; плъзгачи; диалогов прозорец; прозорец за съобщения; лента с инструменти; работен плот; ред за съобщения; текстово
поле; поле за отметка; поле за алтернативен избор (радиобутон)
Основна цел на урока:
Запознаване с понятието интерфейс и компонентите му.
Формиране на умения за стартиране, използване и приключване на работата с приложения.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, видео.
План на урока:
1. Потребителски интерфейс
2. Действия с мишка в средата на графичен
потребителски интерфейс.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството продължава от предишния урок, конкретизира се
какво точно се очаква; дискусия как да се реши
предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ. В този урок
понятията изглеждат много на брой, ще се въведат, но тяхната употреба ще се изяснява в продължение на следващи уроци през цялата учебна
година. Това е уводен урок, в който се споменават
теоретично и се очаква учениците да имат представа от тях. На практика много от учениците
имат опит с различни интерфейси, но не могат да
формулират с думи елементите им и какви дейности извършват с тях. Според УП действията с
мишка за първи път се дефинират и упражняват,
макар че учениците имат богат опит.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с
въпросите след урока. Набляга се на правилно изключване на компютъра и евентуалните последици при
неправилно изключване. Термините се затвърждават със схематични описания на екран (интерфейс).
4. Дейности за контрол и оценка на НЗУ: в
този урок може да се включи и такава дейност
за текущ контрол с въпроси от тестов тип с
избираеми отговори. Най-приложими са въпроси,
свързани със снимка на екран с обозначения и отговори с многовариантен избор.

Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
многото термини са евентуална трудност.
Повечето от учениците могат да работят с
елементите на интерфейс, но се затрудняват
да ги назовават. Със схематични онагледявания
трябва да се въвеждат, а с въпроси от тестов
тип да се затвърждават.
Междупредметни връзки: английски език
Допълнителни въпроси и задачи: интерес за
учениците би представлявалo демонстрирането на сензори като Leap, Myo, Kinect, Wii Remote
Controler – на живо или с видео.
Предварителна подготовка: видео с Leap,
Myo, Kinect, Wii Remote Controler; тестови въпроси, свързани с обозначаване на елементи на интерфейс.
Въпроси и задачи:
1. Повечето ученици играят компютърни
игри и с желание биха описали какви действия с
мишката използват, за да играят. Това са: посочване, щракване, влачене, двойно щракване, скролиране.
2. Очаква се учениците да изброят: икона,
прозорец, лента с инструменти, меню, активен
бутон, диалогов прозорец и др.
3. Диалоговият прозорец се различава от
друг прозорец по това, че в него може да се въвежда информация относно събитието, което
ще се случи след затварянето му. Например при
съхраняване на файл може да се укаже мястото
на съхранение, да се посочи типа на файла, да се
въведе име на файла. Диалогови прозорци се появяват след избор на команда, след името на която има многоточие.
4. Общото между радиобутон и поле за отметка е, че се прави някакъв избор. Разликата
е, че при радиобутона възможността за този
избор е единствена, т.е. вариантите са алтернативни, а при полето за отметка може да са
няколко отговора. Например: отговорите на въпроса „Обичате ли сладолед?“ са радиобутони
„да“ и „не“, докато на „Какъв сладолед обичате?са полета за отметка „ягодов“, „шоколадов“,
„ментов“ и др.
Самостоятелна работа:
1. Радиаторът не е дигитално устройство.
2. Новата възможност на браузърът
Microsoft Edge „Make a Web Note“ дава възможност да се правят ръкописни бележки върху екрана. На този етап може да се използва за раз-
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виване на умения за работа с мишка: посочване,
щракване, влачене. Тъй като е зареден сайта на
училището, може да се подчертават определени
думи (напр. само съществителните), може да е
заграждат различни области и т.н.

Урок № 3
Носители на информация. Устройства за
достъп до носители на информация
Опорни знания и умения: информация; информационни дейности; хардуер;
Нови знания и умения:
носители на информация; устройства за достъп до носители на информация; логически и физически имена на устройства;

3. Каскадно се подреждат няколко отворени
прозореца като се щракне с десен бутон на мишката върху празно място на Taskbar (Лента със
задачите) и се избере Cascade windows, както и с
ръчно влачене на заглавната лента след като сме
възстановили размера с Restore. Вторият начин
не е подходящ за много на брой отворени прозорци.
Искам да покажа:
1. В задача 1 от тази рубрика за други начини за затваряне на прозорец предлагаме да се
коментира кой е начинът, който използват и съответно какви други начини има. Защо предпочитат този пред другия. Има ли случаи, в които
се налага използването на единия вместо другия.
Може да се даде пример за неработеща мишка,
тогава можем да затворим активен прозорец
от клавиатурата с Alt+F4.
Начини за затваряне на прозорец:
– горе дясно с „Х”
– горе ляво – системно меню – двукратно
щракване
– горе ляво – системно меню – Close
– Alt+F4
– долу лентата със задачи – десен бутон върху прозореца/Close
– долу лентата със задачи – посочваме прозореца и в появилото се мини изображение щракваме „Х”
– File/Exit (ако е програма)
– Esc (диалогов, някои програми)
2. Други начини за изключване на компютъра
Безопасно изключване на компютъра може
да се осъществи:
– Start/Power
– Task Мanager
Други опасни начини (да се коментират
защо са опасни):
– от бутон на кутията на компютъра
– от прекъсвача на разклонителя
– с изваждане на щепсела от контакта

Основна цел на урока: Въвеждане на понятието носители на информация и видовете им,
правила за работа с носители на информация и
формиране на умения за свързване на устройства
за носители на информация.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, видео.
План на урока:
1. Съхранение на информация в компютъра
2. Правила за работа с носители на информация
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна беседа се преговарят понятията информация,
информационни дейности.
2. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ: предизвикателството, дискусия как да се реши.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: в зад. 1 с
беседа и демонстрация се въвеждат новите понятия ; със зад. 2 се обосновават с примерна ситуация правилата за безопасна работа с носители на информация; със зад. 3. се формират умения
за правилно свързване на различни устройства
чрез USB порт или Bluetooth.
4. Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с въпросите след урока. Набляга се на правилно
свързване и правилно съхранение на устройства
за носители на информация;
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
трудности биха възникнали, ако урокът се
проведе само „на теория“ без демонстрация с
носители на информация и устройства за работа с носители на информация.
Междупредметни връзки: английски език
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Въпроси и задачи:
1. Хората от миналото са използвали за носители на информация мозъка си, папируси, хартия, камък… Разпространявали са я чрез глас, пощенски гълъби, куриери, запален огън на видимо
място и др.
2. В мобилния телефон може да има карта
памет, но е възможно е снимането с телефон
и записването на снимките директно в google
photo, тогава реално не ни е необходим носител
на информация на самия телефон, но трябва да
имаме интернет.
3. От описаните ситуации смятаме за опасни за самите носители на информация следните:
• в близост до устройства, съдържащи
магнити – тонколони, закопчалки на чанти и др.;
• пряка слънчева светлина;
• близост до мобилен телефон.
4. Картите по хотелите имат записана информация, която се получава чрез магнитизиране. Може да унищожите такава информация и
без да искате, ако си държите картата до мобилния телефон
5. Забравена флаш памет; копиране на информация от чужда флаш памет; ако се оставят
върху парното или на пряка слънчева светлина до
прозореца; ако падне в съд в вода (тоалетната);
Самостоятелна работа:
1. Носители на информация у дома: книги,
снимки, CD с филми и музика, рентгенови, зъбни
снимки, аудио или видео касетки, кредитни карти, телефони, MP3 устройства и др.
2. Носителят на информация в цифровият
фотоапарат се нарича карта памет (SD card или
memory card) – може учениците да намерят и кажат и конкретното є име от производителя.
Искам да покажа:
1. Устройство може да се махне още безопасно от прозореца This PC, десен бутон на устройството/Eject
2. На шофьорите е разрешено да говорят
по телефона, ако е свързан със слушалки чрез
Bluetooth. Има телевизори, които може да се
свържат чрез Bluetooth с телефон и да визуализират например снимките от телефона. Два телефона, свързани с Bluetooth могат да обменят
файлове по между си. Устройствата се свързват
помежду си като се следват инструкциите на
приложенията им след свързване.
Предварителна подготовка: да се осигурят
SD карти, „флашки“, дискове, дискети, устройства за четене/запис на дискове, устройства с
Bluetooth.

Урок № 4
Организация на данните. Файлове и папки
Нови знания и умения: файл, папка, копиране,
изтриване, преместване, преименуване.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията файл и папка и формиране на умения за работа с папки и файлове.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник
План на урока:
1. Файлове и папки
2. Действия с файлове и папки
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с
устна беседа се преговарят понятията основни
информационни дейности, хардуер, носители на
информация.
2. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ: предизвикателството и дискусия какви умения са нужни.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: със зад. 1.
се въвеждат папка, файл, файловите мениджъри, характеристики на файл/папка и общ изглед
на екрана; със зад. 2 е формират умения за визуализиране на съдържание на папка по различни
начини; в зад. 3 се коментира употребата на
различните режими на визуализация; със зад. 4.
се цели да се обсъдят начините на съхраняване
на работна информация, да се предвидят проблеми (сигурност, надеждност), да се коментират различни варианти (в локална мрежа,
на индивидуален компютър, на лична флашка,
в интернет – личен акаунт, споделена папка и
др.), да се обърне внимание на предимствата
и недостатъците на всеки начин (загубване на
флашката, недобронамерени действия на съученици от другия клас на компютъра, забравена
парола за интернет акаунт и др.); чрез задачи
5., 6., 7., 8., 9. се формират умения съответно
за създаване на папка, копиране, преименуване,
преместване, изтриване на папка/файл. В учебника са предложени почти всички начини за копиране, преместване, преименуване, изтриване
на папка/файл. Учителят трябва да прецени в
зависимост от възможностите и интереса на
учениците кой начин да въведе в този урок
и кога в следващите да отбележи друг начин.
Формираните умения в този урок, като първи
за тези дейности, се използват в уроците за
интернет, работа с изображение, текст и презентации като „стари“ и се актуализират там
само с помощта на въпроси.
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Дейности за затвърждаване на НЗУ: въпроси и задачи след урока
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Ако възникнат затруднения в запомнянето и
прилагането на алгоритъма за копиране и преместване, може да се използват двете „песнички“
в тясната колона: „Това-копирай-тук-сложи; Товаотрежи-тук-сложи”. Може да се срещне трудност
при писането на клавиатура при някои ученици,
които нямат достатъчно опит извън училище.
Междупредметни връзки: английски език
всички учебни предмети, в които ще е наложи
организация на информация в папки и файлове.
Въпроси и задачи:
1. За преименуването, с цел да се направи
една буква главна сме оставили на вас да изберете конкретните имена на папки или посочете
папки от определена задача или осигурете ваши
папки, чиито имена да се редактират. Забавно
изпълнение на тази задача е, ако въпросните папки са споделени и позволите на учениците в малки групи да направят задачата заедно.
2. Действията следват информационните
дейности. Така за изпълнението на задачата събираме снимки, изтриваме излишни, преименуваме, копираме на друг носител, разпечатваме и
подреждаме. Интересна е темата как ги подреждаме, което е подходящо да се дискутира с учениците, а именно хронологично, според събития,
учебен процес и извън училище. Важно е ученика
да има идея за своето развитие и да се научи да
планира своите дейности по пътя към целите
си, затова би било интересно на петокласника
да направи и тема, която се отнася повече за бъдещето, например „Петокласниците след пет и
петдесет години”. Изборът на темата за самостоятелна работа от нас е даден като посока,
за ориентация. Всяка задача на съвременния обучаем може и трябва по възможност да се персонализира. Затова е препоръчително да дискутирате възможните изпълнения на задачата с класа
или с малки групи от класа, за да стане поставе-
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ният проблем и техен и да го изпълнят с повече
отговорност и ангажираност.
3. На някои телефони файлът се вижда само
с името си без параметрите си. Изберете телефон и проверете има ли и в операционната система на телефона възможност за различни режими на визуализация. Накарайте ги да отговорят
на въпроса дали се виждат различните типове
файлове на телефона – снимка, аудио по еднакъв
или различен начин.
Самостоятелна работа: Задачите имат не
само цел учениците да упражнят за пореден път
най-често използваните действия за работа с
файлове, но имат и възпитателен характер,
с цел изграждане на навици след всяко снимане
снимките да се преглеждат, да се изтриват несполучливи, повтарящи се или такива, в който
някой не изглежда добре, да се именуват подходящо, за да могат да бъдат откривани при необходимост впоследствие.
Заедно с родителя:
Задачата цели демонстриране на наученото
от ученика пред родителя, подкрепа за изграждане на навици на организиране на файловете в дисковото пространство в подходяща структура.
Искам да покажа:
1. Други начини за подреждане на файлове и
папки в прозорец по имена, по размер, като малки изображения, предварителен преглед и пр.
2. Показването на задачите, които са свързани с облака може да стане в момента в час, за да
видят тези, които се затрудняват с основните
задачи от урока, а за напредналите да има нова
провокация. Ако ученика е направил задачата в
къщи може да покаже в клас резултата от работата си и да опише с думи разликите ако изпълни
задачата в папка на компютъра си или в облака.
Предварителна подготовка: Ако учениците
не ползват лични дигитални устройства, трябва учителят да подготви папки с файлове (снимки), които да се използват в задачите след урока
и за самостоятелна работа.

Урок № 5
Работа с файлове и папки. Упражнение.
Опорни знания и умения: носители на информация, правила за работа с носители на информация, папка, файл, копиране, изтриване, преместване, преименуване.
Основна цел на урока: Затвърждаване на понятията папка и файл и усъвършенстване на умения за работа с папки и файлове
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник
Ход на урока:
Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна
беседа с помощта на предизвикателството или
тест (писмен или електронен) се преговарят понятията носители на информация, правила за работа с носители на информация, папка, файл, копиране, изтриване, преместване, преименуване.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: със
зад. 1. се затвърждават умения за създаване на
структура от папки, преименуване, копиране – задължително трябва да се коментират и
сравнят поне два начина за копиране; със зад. 2.
и зад. 3. се упражнява визуализация на файлова
структура; зад. 4. преговаря имена на логически
и физически устройства; зад. 5. и зад. 6. обръща
вниманието към изтриване и преименуване –
дискусиите са полезни за затвърждаване на понятията файл/папка, изтриване и преименуване и
коментиране на някои често срещани проблеми.
Дейности за контрол и оценка на НЗУ: по
преценка на учителя, тази дейност може да е
първата за част от времето или целия час. Подходящи са писмен или електронен тест, както и
практически индивидуални задачи.

Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
може да се срещне трудност при писането на
клавиатура при някои ученици, които нямат достатъчно опит извън училище.
Междупредметни връзки: ФВС, география,
английски език
Въпроси и задачи:
Поставените въпроси и задачи изискват изпълнението на дейности по копиране, преместване и преименуване на файлове и папки, които
могат да се изпълняват по предпочитан за изпълнение на начин от учениците.
Въпреки, че няма верен и грешен начин условията на задачите позволяват поне една от тях
да се изпълни по два начина и да им поставим
за задача да засичат времето за изпълнение на
поставената задача. Тук е подходящо да се обърне внимание и на практиката за съхраняване на
архиви и архивни копия. Например, ако не са сигурни в изпълнението на дадена операция освен
възможностите за възстановяване/отказ от последна операция да се съхранява първоначалният
файл „за всеки случай”.
Задачите са от тип „инструкции“ и изпълнението им изисква правилно разбиране на условието, което понякога е проблем за ученика и трябва да се упражнява.
Самостоятелна работа:
Това е задача първа от последния урок за компютърна система – самостоятелна работа!
Файловите имена заедно с разширенията
могат да съдържат най-много 255 символа т.е
теоретично името на файла може да бъде от
един символ последван от точка и 253 символа
за разширение. Едно от най-дългите разширения
използвани широко към момента са „.mcworld“ –
разширение създадено и използвано от Minecraft.
Предварителна подготовка: осигуряване на
ресурсните файлове/папки по задачите.
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Интернет
Урок № 6
Използване на интернет в ежедневието.
Правила за безопасна работа в интернет.
Нови знания и умения (НЗУ): Интернет; браузър; адресно поле (уеб адрес); хипервръзка
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията интернет, браузър, адресно поле, хипервръзка. Формиране на умения за работа с браузър и
безопасна работа в интернет.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, мрежов адаптер (мрежова платка), мрежови кабели, маршрутизатор/
рутер (HUB, Switch), изображения.
План на урока
1. Интернет.
2. Програми за зареждане и предвижване в
уеб сайтове
3. Правила за безопасна работа в интернет
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа
с новите понятия. Според УП понятията се въвеждат за първи път, но те са широко разпространени в ежедневието и са познати на учениците. Очаква се активно участие на учениците
в беседата и богато илюстриране с примери при
въвеждането.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
в този урок трудности може да се очакват,
ако има ученици, които нямат достъп до компютър с интернет и в ежедневието си не са се
сблъсквали с употребата на интернет. Ако има
такива ученици, трябва да се дават повече примери.
Други възможни затруднения са свързани с:
1. слаба или липсваща връзка с интернет –
желателно е да се изтегли една примерна страница и да се тества и работят с нея в off-line
режим
2. зареждане на страници с нежелано съдържание – добра идея е преди стартиране на работата по този раздел да се направи тест на
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браузърите за наличие на нежелани рекламни съобщения, инсталирани приставки, които могат
да се използват за цели различни от нуждите за
работа на класа и др.
3. зареждане на браузъри с чужд профил и достъп до лична информация на други потребители
– един от начините да се избегне това е достъпът до браузърите да се извършва в incognito
modе
Междупредметни връзки: английски език, час
на класа (безопасен интернет), история и цивилизации, география
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за
учениците може да представляват:
1. Други начини за предаване на информация:
с помощта на хартиени или пластмасови чаши
и вързан за тях конец, пощенски гълъби, морзова
азбука и др.
2. Посещението на сайтове с образователна цел, които не са предложени в учебника:
• http://www.worldstory.net/bg/
• http://www.booksbg.org/
• http://krokotak.com/
Въпроси и задачи:
1. Обикновено хипервръзките са подчертани и оцветени. Те препращат към други части
от страницата или към други страници.
2. Да – може. Пример: имена.бг (първият домейн на кирилица)
а) Допълнителен въпрос: Защо домейнът не
са .ЕС, а .ЕЮ (буква „Ю“ е налична само в кирилицата)
1. Някой от сайтовете изискват регистрация защото е необходимо да съхраняват информация за потребителите (пр. адрес за доставка
на стока, която сте поръчали) или приложението, което използват (пр. нивото, до което са
достигнали потребителите на играта, която
играят).
2. Идеята на тази задача е да бъдат използвани интернет карти като maps.google.com и
bgmaps.com и да се състави маршрут с начална и
крайна точка. Целта е затвърждаване на новите
понятия и усъвършенстване на уменията за работа с интернет, браузър, адресно поле (уеб адрес),
хипервръзка чрез решаване на реални проблеми.
3. Правилата са съставени и трябва да бъдат спазвани с цел нашата безопасност. Някой

от тях следват алгоритъм (последователност)
при своето използване (примерно пресичането
на уличното платно и поредността при изключване на компютър), други са свързани с определена операция (примерно: спиране при наличие на
знак STOP и да не приемаме среща с някого, с когото сме се запознали в интернет).
4. Задачата свързана с провеждането на интервю с родител или близък е свързана с провеждането на дискусия за начините на комуникация в
съвременното общество, професиите свързани
с използване на ИКТ и др.

Изпълнението на посочените по-горе задачи е
свързано със затвърждаване на новите понятия
и усъвършенстване на уменията за работа с браузър и безопасна работа в интернет.
Добре на този етап е да бъде накратко обяснено какво представляват „бисквитките“ (cookies)
използвани от интернет страниците. Пример:
„Бисквитките“ са файлове, създадени от посетени от вас уебсайтове, в които се съхранява
информация – като например предпочитания от
вас език или данни за потребителския ви профил.

Самостоятелна работа:
Задачата е свързана с проучване в интернет- за това защо се отбелязва този ден, защо
на тази, как го отбелязват учениците в България
и по света. Целта на задачата е усъвършенстване на уменията за работа с браузър и безопасна
работа в интернет, както и развитие на критично мислене при търсене на информация.
Съставянето на мисловна карта по задача
2 за самостоятелна работа може да бъде обвързана със задача 1 или изпълнена самостоятелно.
Мисловната карта може да бъде направена както чрез използване на електронна платформа за
това, така и чрез скициране в тетрадките.
Добавянето на отметки за любими сайтове (bookmarks, favorites) може да бъде извършено
чрез командите на съoтветния браузър или с клавишната команда Ctrl+D
Проучването на тема „Интернет на нещата“ може да бъде направено както на български
така и на чужд език. Могат да бъдат използвани
на възможностите на търсещите машини за търсене на съответния език и превод на страницата
с резултатите в реално време, както и превод на
отделни пасажи информация с приложения – речници/преводачи.

Заедно с родителя:
1. Задачата е аналогична на задача 4 от „Въпроси и задачи“ за работа в клас. Допълнително
условие е изчислението на сумата свързана с
разходите за път. Ако бъде изчислено разстоянието между началната и крайната точка и за
разход на автомобила бъде взета стойност 10 л.
/ 100 км това би било добра отправна точка за
по-сложни задачи свързани с житейски ситуации.
2. Условието на задачата е свързано с понятието „правило”. Правилата за безопасност на
движение по пътищата в този контекст кореспондират пряко с правилата за безопасност в
интернет и последиците от тяхното заобикаляне или неспазване.
3. Задачите са свързани с въвеждането на
конкретни адреси в адресните полета на браузърите, работа със аудио и видео информация в
on-line режим. При възможност може да се направи предварителен списък с интернет адреси за
посещение.
Предварителна подготовка: интернет, браузър, изтеглена статична интернет страница
или осигурен достъп до материалите от диска
за урока.
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Урок № 7
Електронна поща. Създаване на електронен адрес.
Нови знания и умения (НЗУ): Електронно писмо; адрес за електронна поща
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията електронна поща, електронно писмо, адрес на
електронна поща и формиране на умения за създаване на електронна поща, получаване и изпращане на
електронни писма.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, видео.
План на урока:
1. Електронна поща – предназначение
2. Основни действия с електронна поща
3. Правила за безопасно използване на електронна поща
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството; дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ. В този
урок новите понятията са електронно писмо и
адрес за електронна поща. Тяхното въвеждане
трябва да е съпроводено и с практически част
– достъпване до пощенски сървър, създаване и
електронна пощенска кутия и обмяна на електронни писма.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с въпросите след урока, задачи свързани с новите знания, чийто резултат ще бъде използван
в следващите часове.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Възможни затруднения са свързани с необходимото време за създаване на електронни пощенски кутии на всички ученици и осъществяване на
комуникация тях, некоректно въвеждане или забравена парола.
1. Недостиг на време поради трудно откриване на свободно потребителско име – изберете общо потребителско име за групата/клас с
разлика в префикса (пример: sou_smirnenski_1@...,
sou_smirnenski_2@... или 5а_shumen_1@..., 5а_
shumen_2@...)
2. Проблеми с въвеждането на некоректна
парола или грешно потребителско име – един от
вариантите е всички ученици да въведат една и
съща парола (примерно Pr0bnaparola) и като задача след урока да я сменят или да запишат в те-
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традките си потребителското име и паролата,
която са генерирали в началото на занятието.
Междупредметни връзки: български език и
литература, английски език
Допълнителни въпроси и задачи:
интерес за учениците би представлявалo изпращането на електронно писмо по тема свързана с учебното съдържание по друг учебен предмет, както и изпращането и получаването на
електронно писмо със забавно съдържание – весела снимка, част от комикс, анекдот и др. При
наличие на време би могло да се изпрати и писмо
с погрешно зададен от учителя адрес на електронна поща и да се обсъди защо се е върнало
писмото и какви са причините за това.
Предварителна подготовка: интернет, браузър, осигурени файлове със забавни изображения
и текстове, осигурен достъп до материалите
от диска за урока.
Въпроси и задачи:
1. Пощенските сървъри не обслужват електронни адреси на кирилица, но при някой от
тях е възможно паролата да бъда въведена на
кирилица. Задаването на парола на кирилица не
е удачен вариант и е добре да се избягва подход,
при който учениците да биват стимулирани да
въвеждат паролите по този начин.
2. Въвеждането на адрес на електронна
поща с интервал между символите, без знака @,
както и без име на пощенски сървър го прави невалиден.
3. Възможни причини за забавяне на електронно писмо могат да бъдат свързани както
със скоростта на работа на пощенските сървъри на подателя и получателя, така и с обема на
прикачените файлове.
4. Критерии за групиране на електронни писма удачна за този етап от подготовката на учениците могат да бъдат:
а) писма изпратени от учители, от ученици
и приятели
б) писма свързани с работата на ученика в
училище или такива с личен характер и др.
Самостоятелна работа:
1. Интересен за учениците би бил фактът,
че знакът @ се е използвал много преди създаването на интернет и използването му за кореспонденция чрез електронни писма.
2. Задачата е пряко свързана с въпросите
след края на урока и цели усъвършенстване на
работата с интерфейса на пощенската кутия, с
която работят учениците.

3. Задачата има за цел последващо упражнение на задачите от предходния урок, както и
затвърждаване на новите понятия електронно
писмо и адрес за електронна поща.
Искам да покажа:
Рубриката не е налична към този урок но би
могла да се използва като инструмент за демонстрация на допълнителни знания и умения свързана с въпроси като:
1. Възможно ли е да се изпрати писмо от
един пощенски сървър на друг (пример: pepo@abv.
bg да изпрати писмо на pepo@gmail.com или да
получи писмо от pepo@outlook.com)
2. Възможно ли е да използваме пощенската
си кутия, с която разполагаме за работа с мобилното си устройство и за кореспонденция.

Урок № 8
Изпращане и получаване на електронно
писмо. Упражнение.
Нови знания и умения (НЗУ): Препращане на
електронно писмо до един и/или повече получатели
Опорни знания и умения:
1. Отговаряне и препращане на електронно
съобщение до един получател или група адресати (получатели)
2. Познаване на правилата за безопасно ползване на електронна поща и спазване на етичните правила в електронната кореспонденция.
Основна цел на урока: Затвърждаване на понятията интернет, браузър, адресно поле (уеб
адрес), хипервръзка, електронно писмо, адрес за
електронна поща и усъвършенстване на умения
за работа с електронна пощенска кутия
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, видео.
Ход на урока:
Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна
беседа се преговарят понятията интернет, браузър, адресно поле (уеб адрес), хипервръзка, електронно писмо, адрес за електронна поща
Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ: предизвикателството, дискусия
как да се реши.
Дейности за въвеждане на НЗУ: в зад. 1 и
зад. 2 с беседа и демонстрация се въвежда и упражнява понятието препращане на електронно
писмо до един и/или няколко потребителя; със
зад. 2 и зад. 4 се обосновава нуждата от такъв
тип кореспонденция и се формират допълнителни умения за работа с електронна пощенска кутия – препращане на електронно писмо
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с
въпросите след урока. Набляга се на възможността за изпращане и препращане на електронно
писмо като това може да стане чрез изготвеният в предните часове списъци с групирани електронни адреси. Правилата за безопасна работа
с електронна поща са приоритетни не само за
този раздел и е желателно задачите да бъдат
подкрепяни с примери свързани с този проблем.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
трудности биха възникнали, ако урокът се
проведе на базата на теоретични познания без
демонстрация. Желателно е списъкът с елек-
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тронните ученици да бъде изпратен от учителя
да всички ученици преди часа.
Междупредметни връзки: български език и
литература, английски език
Допълнителни Въпроси и задачи: Задачите
за ученици, които се справят по-бързо и успешно
могат да бъдат свързани с:
1. отложено изпращане на електронно писмо
2. добавяне на подпис към изпращаните писма
3. автоматичен отговор-шаблон при получаване на електронно писмо
4. изискване от подателя за получаване на
съобщение когато получателят е отворил полученото писмо
Въпроси и задачи:
Изискване към задачата е учениците да са
записали в тетрадките си или да са добавили
към контактите си електронни пощенски адреси на своите родители и/или близки.
Задачата има за цел да усъвършенства работата с електронна поща, категоризиране на
входящата кореспонденция и селективно изпращане на съобщения.
Основните правила за безопасност при работа в електронна среда са записани в този и
предходните уроци. Ако ученицте не значт за
примери свързани с нарушението на тези правила е удачно да се проектират примери от www.
betterinternetforkids.eu, www.saferinternetday.org,
www.webwewant.eu, http://www.esafetylabel.eu/,
http://enable.eun.org/, http://fcl.eun.org/trainingmaterials, http://www.saferinternet.org/sif и др.
Обсъдете възможностите за споделяне на
музикална информация като прикачени файлове,
чрез медия-сайотове като (youtube.com, vimeo.
com, vbbox7.com и др.), подкастове и т.н.
Самостоятелна работа:
1. На първо място обсъдете с учениците
възможностите за използване на социални мрежи свързани с възрастта им и законовите нормативи за това. При наличие на време или като
домашна задача им предоставете възможност
за сравнение на публикуваните в интернет правила за безопасност и тези в учебника.
2. Интересна и мотивираща задача, която
може да изследва историята и развитието на
средствата за общуване чрез съкратено изписване и предаване на емоция с няколко символа.
3. Задачата е обобщителна и е свързана със
съдържанието не само в този урок и но с предходните два и цели усъвършенстване на работата с интерфейса на пощенската кутия, с която работят учениците.
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Искам да покажа:
Рубриката не е налична към този урок но би могла да се използва като инструмент за мотивация
за провеждане на проучване за софтуер или приложение, с което може да бъдат рисувани картини
с помощта на символи от клавиатурата и изпращани в последствие като електронни писма.

$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$____
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_________
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_________
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$_
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$_
________,-~-. ___.--.__ .-~-,_______
_______/ .- ,’__________`. -.\______
_______\ ` /`__________’ \ ‘/______
________`-/___’a___a`___\-’________
_________|____,’(_)`.____|_________
_________\___( ._|_.)___/_________
__________\___`.__,’___/__________
__________.-`._______,’-.__________
________,’__,’___`-’___`.__`._______
_______/___/__---------_____\___\____
_____,’____/___----______\___`.___
___,’_____|__-------______|_____`._
__|_____,’|____--------_____|`._____|
___`.__,’_.-\____________/-._`.__,’__
_________/_`._________,’__\_______
__.””-._,’______`._:_,’_______`.,-””.__
_/_,-._`_______)___(________’_,-.__\
(_(___`._____,’_____`.______,’___)_)
_\_\____\__,’________`.____/___/_
Предварителна подготовка: интернет, браузър, наличие на интернет свързаност.

Урок № 9
Търсене на информация в интернет.
Разширено търсене.
Опорни знания и умения:
1. Зареждане на уеб сайт чрез въвеждане на
адрес в адресното поле на браузър;
2. Придвижване в уеб пространството, чрез
използване на хипервръзки;
3. Познаване и спазване на правилата за безопасна работа в интернет.
4. Дефиниране предназначението и работа с
електронна поща;
Нови знания и умения: Търсеща машина; ключова дума.
Основна цел на урока: Формиране на умения
за търсене на информация в интернет.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник
План на урока:
1. Търсещи машини. Търсене по ключова дума
2. Разширено търсене
3. Други начини за търсене
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна беседа се преговарят понятията
2. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ: предизвикателството и дискусия. Необходимите умения и знания са свързани
с придобитите такива – зареждане на уеб сайт
чрез въвеждане на адрес в адресното поле на браузър и придвижване в уеб пространството, чрез
използване на хипервръзки
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: Със зад. 1.
се въвеждат понятията търсеща машина и ключова дума. Със зад. 2 е формират умения търсене
на информация с различни търсещи машини, а със
зад. 3 се сравняват конкретни и общи резултати от търсенето с еднакви ключови думи при
различните търсещи машини. Със зад. 4 и зад. 5
се формират умения за търсене на информация
с помощта на булеви изрази. Чрез зад. 6 и 7. и 8.
се формират умения за търсене на информация
чрез звукови команди и превод в реално време, а
чрез зад. 9 – търсене на информация по изображение. В учебника са предложени различни варианти за разширено търсене и учителят трябва
да прецени в зависимост от възможностите и
интереса на учениците колко и какви примери
да посочи като варианти за този тип търсене.
Формираните умения за търсене на информация
в интернет се актуализират в следващите уроци под формата задачи.

4. Дейности за затвърждаване на НЗУ: въпроси и задачи след урока
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
1. Наличие на браузър на персоналните устройства на учениците с инсталирана търсеща
машина по подразбиране, която не работи по посочените критерии за разширено търсено. Като
възможност за преодоляване на този проблем може
да се обсъди варианта за достъпване до конкретна
търсеща машина, чрез адресното поле на браузъра.
2. Неразбиране на възможностите на разширеното търсене поради недостатъчно конкретни примери за това. Възможен изход от подобна
ситуация – повече примери (пример: „300“ и „300
–филм“, както и търсене по изображения свързани с хобито на ученици – скейт, drag и др.)
Междупредметни връзки: английски език и
всички учебни предмети, в които ще се наложи
реализирането на проучвателни дейности свързани с учебното съдържание
Допълнителни въпроси и задачи: файлови мениджъри в лични дигитални устройства.
Въпроси и задачи:
1. Допълнителните критерии за разширено
търсене, когато се търсят само изображения
могат да бъдат – търсене по размер, цвят, тип,
време на споделяне, права за ползване и др.
2. Задачата е свързана с разширено търсене
по ключова дума с булеви изрази. Конкретните
резултати от това търсене трябва да бъдат
извеждане на резултати за карибските пирати и
най-популярният резултат свързан с едноименен
филм, а в другия за карибският басейн.
3. Друг тип разширено търсене е това с гласови команди. Допълнителна задача може да бъде
търсенето с гласова команда на GPS координати
на 100-те национални туристически обекти или забележителности в района на учебното заведение.
4. Зад. 4 и зад. 5 са част от формирането на
умения за търсене на информация в интернет у
учениците и са пряко свързани с предизвикателството в урока.
Самостоятелна работа:
1. Задачата не е свързана с разширено търсене и нейната конкретна цел е усъвършенстване
работата с браузър, търсещи машини и съпоставянето на резултатите от тяхното извеждане на информация.
2. Задачата е свързана с възможностите,
които различните платформи осигуряват за
разширено търсене. Желателно и провеждане на
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дискусия и обсъждане на мненията (Пример: в магазина има възможност за разширено търсене по
производител или цена. Това си прилича по критерий „А“ с търсачка „Х“, различава се по критерий „B“ с търсачка „Y“, не наложително или
желателно да го има в търсачка „Z“, защото ....)
3. След провеждане на проучването за значението на думата „акроним“, би могъл да се
направи списък на използваните акроними в ежедневието на учениците и тяхното значение, както и резултатите от търсенето на значението
им в мрежата.
Заедно с родителя:
1. Последователното изписване на символ
„V“ от клавиатурата (20 пъти, последвани от
точка и интервал, след това 10 пъти, последвани от точка и интервал, 5 пъти последвани от
точка и интервал и 3 пъти последвани от точка и интервал) наподобяват опит за запалване
на лек автомобил. Ефектът от задачата ще е
положителен ако след изписване в машината за
търсене и превод (translate.google.com) се използва командата за гласово възпроизвеждане.
2. Задачата е свързана с историята на компютрите и тяхното първоначално предназначение. В този смисъл съдействието от страна
родителя е от изключително значение за решаването на този казус.
3. Решаването на задачата с провеждане на
търсене в търсене в интернет, би отнело значително време и помощ от страна на родител би
била от съществено значение за нейното успешно завършване.
4. Задачата е свързана с работа с персонално устройство. Значението на задачата може да
се засили, ако учителят поясни, че всеки туристически обект и атракцион вече разполагат с
QR код на видно място, който съдържа основна
или допълнителна информация за обекта.
Искам да покажа:
Задачите са свързани с работа с персонално
устройство и целят усъвършенстване на работата с търсещи машини, търсене по ключова
дума, разширено търсене и работа с мобилни
приложения.
Предварителна подготовка:
Ако учениците не ползват лични дигитални
устройства, трябва учителят да подготви папки с файлове (снимки), които да се използват в
задачите свързани с разширено търсене (примерно: търсене по изображение)
зареждане на уеб сайт чрез въвеждане на адрес
в адресното поле на браузър и придвижване в уеб
пространството, чрез използване на хипервръзки
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Урок № 10
Работа в интернет. Упражнение
Опорни знания и умения:
1. Зареждане на уеб сайт чрез въвеждане на
адрес в адресното поле на браузър.
2. Придвижване в уеб пространството, чрез
използване на хипервръзки.
3. Дефиниране предназначението и работа с
електронна поща.
4. Търсене на информация в интернет с помощта на различни критерии
5. Познаване и спазване на правилата за безопасна работа в интернет.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за работа в интернет
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с
устна беседа с помощта на предизвикателството или тест (писмен или електронен) се преговарят понятията интернет; браузър; адресно
поле (уеб адрес); хипервръзка, електронно писмо;
адрес за електронна поща, получател, препращане, прикачен файл.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: със
зад. 1. се затвърждават умения за работа с интернет, разширено търсене на информация и
електронна поща; със зад. 2. и зад. 3. се упражнява работата с електронна поща и конкретно
– прикачени файлове, препращане на електронно
писмо до един или повече адресати; зад. 4. преговаря осъществяването на комуникация в реално
време с помощта на конферентна видео връзка;
зад. 5. е свързана с разширеното търсене на информация (търсене по изображение) както и с
възможностите за работа с електронна поща и
прикачени файлове; зад. 6. и зад. 7 са насочени към
уменията на учениците да търсят информация в
интернет с помощта на гласово търсене и изображения
3. Дейности за контрол и оценка на НЗУ:
по преценка на учителя, тази дейност може да е
за първата част от времето в часа или за целия
час. Подходящи са писмен или електронен тест,
както и практически индивидуални задачи.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
може да се срещне трудност при писането
на клавиатура при някои ученици, които нямат
достатъчно опит извън училище. В такива случаи търсенето на информация в интернет може

да става, чрез разширено търсене (гласово или
с помощта на изображения), както и с допълнителни задачи за извънкласна дейност изискващи
от учениците изпращането на електронни писма до учителя и съучениците с обемен текст в
тялото на писмото.
Междупредметни връзки: английски език;
БЕЛ, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, география, история и цивилизации, ФВС
Въпроси и задачи:
1. Задачите свързани с проучвателни дейности са пряко свързани с проектно-ориентираното
и проблемното обучение, при които учениците
се поставят в активна позиция – имат проблем
(задача) и трябва да намерят нейното решение
и да опишат пътя, по който са достигнали до
това решение, използвайки информационните
технологии. Добра идея е задачата да бъде свързана с предизвикателството в началото на урока.
В този случай проучвателните дейности може да
са свързани с примери за търсене на информация
в библиотеката, туристически информационни
центрове, туристически агенции и др.
2. Задача може да е свързана както с конкретни примери за безопасна работа в интернет,
така и с общи условия при работа с електронно
съдържание и комуникация в реално време
3. Комплексна задача свързана както с разширено търсене на информация в интернет, така
и с осъществяване на междупредметна връзка с
математиката – задачата изисква от учениците
съпоставяне на различни стойности и изчисления.
4. Задача с акцент върху уменията на учениците да търсят информация в интернет по
различни критерии – място (местообитание),
изображение и др., както и с възможностите за
работа с електронна поща и прикачени файлове

Самостоятелна работа:
1. Задачата е свързана с възможността учениците да споделят информация със себе си с цел
нейното съхраняване или последващо споделяне с
други хора. Част от тази задача може да бъде да
изпратят електронно писмо до себе си – като в
случая получател и подател са самите те (посочва се един и същ електронен адрес на пощенска
кутия)
2. Задача за търсене на информация в интернет, чийто резултат може да бъде използван в
часовете за задължителноизбираема подготовка
или извънкласна дейност.
Заедно с родителя:
Задачите от тази рубрика са свързани с уменията на учениците за търсене на информация
в интернет с помощта на различни критерии,
както и да спазват правилата за безопасна работа в интернет.
Искам да покажа:
Задачите са свързани с работа с персонално
устройство и целят усъвършенстване на работата с търсещи машини, търсене по ключова
дума, разширено търсене и работа с мобилни
приложения.
Предварителна подготовка: осигуряване на
ресурсните файлове/папки по задачите.
Посещението на сайтове с образователна
цел, които не са предложени в учебника
www.kiddle.co – търсеща машина предназначена за деца. Използва филтри свързани с безопасната работа в интернет.
www.freepik.com – изображения с Creativе
Commons лиценз
www.diigo.com – приложение свързано с проектно-ориентираното обучение
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Звук и видео
Урок № 11
Работа със звукова и видео информация
Нови знания и умения (НЗУ): звукова карта;
видеокарта; тонколони; микрофон; слушалки
Основна цел на урока: Запознаване с компоненти на компютърните системи за работа със
звук и видео и формиране на умения за работа с
програми за възпроизвеждане на звук и видео.
Дидактически материали: учебник, проектор, тонколони (слушалки), микрофон, електронен учебник
План на урока:
1. Устройства за възпроизвеждане на звук и
видео.
2. Програми за работа със звук и видео
3. Запис на звук
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия
как да се реши предизвикателството.
Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с новите понятия. Според УП понятията се въвеждат
за първи път, но те са широко разпространени в
ежедневието и са познати на учениците. Очаква се
активно участие на учениците в беседата и богато илюстриране с примери при въвеждането.
Дейности за затвърждаване на НЗУ – Със
зад. 1. се въвеждат понятията звукова карта;
тонколони; слушалки и начините за работа с тях
(портове за изход и вход/изход, както и тип на
звука). Със зад. 2 се формират умения за работа
със софтуер за възпроизвеждане на аудио и видео
информация. Зад. 3 е свързана с практически умения за изготвяне на плейлиста т.е. конкретизира
се работа с определен плейър (този, който е инсталиран на компютърната система на ученика)
и се акцентира върху възможността за управлението на музикалните изпълнения или видео-филмите чрез него. В зад. 4 се из-ползват усвоените знания и натрупаните умения у учениците за
търсене на информация в интернет, правейки е
връзка между тях и НЗУ в този урок, а именно
– изготвянето н собствена плейлиста в сайт за
видеосподеляне. Със зад. 5 и зад. 6 се въвежда новото понятие микрофон и се формират умения
за запис на звук (глас) и неговото редактиране.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
1. Липса на хардуер (тонколони, слушалки,
микрофон) за учениците. В този случай добър ва-

20

риант е да бъдат осигурени такива поне за демонстрация от учителя.
2. Недостатъчно добра или слаба интернет
връзка, необходими за работа по зад. 4, 5. и 6.
Желателно е бъде подготвен ресурс с няколко аудио и видео файла, който да бъде достъпен до
учениците.
Междупредметни връзки: Музика, английски
език, ФВС,
Въпроси и задачи:
1. Задачата е връзка / преговор с раздел
„Компютърна система“ и има за цел запознаване
с компоненти на компютърните системи за работа със звук и видео.
2. Акцент в тази задача могат да бъдат както стандартните линейни входове за слушали и
микрофон така и USB портовете, които използват те в някой от случаите. Би могло да се направи връзка с портовете, които използват персоналните устройства за управление на аудио.
3. Целта на задачата е формиране на умения
за работа с програми за възпроизвеждане на звук
и видео. За нейното изпълнение е необходимо предоставяне на достъп до ресурси с аудио файлове
4. Със зад. 3 и зад. 4 се цели надграждане на
усвоените знания и натрупаните умения у учениците за търсене на информация в интернет с
НЗУ за работа с аудио и видео информация
Самостоятелна работа:
Изпълнението на посочените по-горе задачи
цели затвърждаване на знанията и уменията на
учениците за търсене на информация в интернет
и тези за работа с аудио и видео информация
Заедно с родителя:
Задачите от тази рубрика са свързани с изграждането и надграждането на умения за използване
на възможностите на дигиталните устройства
за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание.
За целта са необходими базисни базисни познания
и умения за работа с компонентите на компютърната система за възпроизвеждане и запис на
звук т.е. ученикът да може да включва коректни
външни устройства за възпроизвеждане на звук;
използва компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация; контролира възпроизвеждането на видео и аудио информация.
Предварителна подготовка: трябва да се
предвиди при осигуряване на необходимия за провеждане на часа хардуер (слушалки, тонколони,
микрофон) както и достъп до ресурси (аудио и
видео файлове)

Създаване и обработка на графично изображение
Урок № 12
Графично изображение. Растерна и векторна графика
Нови знания и умения (НЗУ): графично изображение, графичен редактор, пиксел
Основна цел на урока:
Въвеждане на понятията графично изображение, графичен редактор, пиксел и формиране на
умения за зареждане на графично изображение в
графичен редактор.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, компютър, софтуер,
изображения, таблет, смартфон.
План на урока:
1. Видове компютърна графика (растерна и
векторна графика)
2. Файлови формати
3. Графичен редактор Paint.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с
новите понятия. Със зад. 1 се въвеждат основните елементи на екрана на графичния редактор
Paint. Коментират се отделните елементи от
интерфейса (графичният потребителски интерфейс), тяхното разположение и имената им
на български и английски език.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – с беседа с въпроси чрез зад. 2 се актуализират досегашните знания свързани с маркиране и влачене
на обекти. Демонстрират се новите възможности за маркиране с прозрачен фон, като могат да
се предложат и практически примери за прилагането на този вид маркиране.
4. Дейности за въвеждане на НЗУ – със зад. 3
се въвеждат основните възможности за съхранение на графично изображение. Акцентира се върху командите Save и Save as и каква е разликата
между тях.
5. Дейности за въвеждане на НЗУ – разглеждат се основните менюта на графичния редактор като се дискутира тяхното предназначение
и допълнителни възможности за визуализация на
отделните елементи от интерфейса.
6. Дейности за затвърждаване на НЗУ – чрез
зад. 4 се актуализират досегашните знания свър-

зани с маркиране, копиране и влачене на обекти,
които се прилагат в графичния векторен редактор Inkscape.
7. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпроси към зад. 5 се затвърждават, основните знания свързани с вид и размер на файлове.
8. Дейности за затвърждаване на НЗУ – в
зад. 6 се обсъждат приликите и разликите между векторната и растерната графика. Коментират се промените в качеството на променените изображения.
9. Дейности за затвърждаване на НЗУ – чрез
зад. 7 се цели учениците да използват различни
възможности за работа с потребителския интерфейс на графичния редактор, свързани с процентното увеличаване или намаляване на изображение.
10. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
в този урок трудности може да се очакват, ако
има ученици, които нямат достъп до компютър.
Препоръчва се интерфейсът на графичния редактор да е на всички компютри на един и същи език.
Желателно е в компютърния кабинет да има една
и съща версия на операционната система и графичен редактор Paint. Допълнително разучаване на
векторен графичен редактор Inkscape.
Inkspace e безплатен векторен графичен редактор, чрез който много лесно могат да се трансформират и променят графичните обекти.
Важно е да се знае, че всички обекти създадени в редактора са изградени от пътечки и възли по аналогия с по-професионалните редактори. Всеки избран
(маркиран) обект може да се премества и по всяко
време да му се променят свойствата, като: цвят
на контура, размер, стил на контура и др, без да се
нарушава неговото качество. Работните файлове
на този редактор са с разширение SVG
Междупредметни връзки: изобразително изкуство, английски език, математика
Въпроси и задачи:
1. Ако графичният редактор е растерен – не,
тогава текста се преобразува в пиксели, и той не
може да се редактира. При векторните редактори, текста се съхранява под формата на криви линии и точки, което позволява неговата редакция.
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Урок № 13
Цветова палитра. Създаване на изображение с готови фигури и рисуване със свободна ръка
Нови знания и умения (НЗУ): RGB цветова
палитра, стандартна и разширена цветова палитра; основни цветове в RGB цветовата палитра; инструменти за рисуване със свободна
ръка; инструменти за оцветяване.

2. Сканираните картина, снимки – растерно, а изображения свързани с динамична промяна
да данни които представляват – векторни.
3. С тази задача ще се упражнят видовете
графични файлови формати и разликата в техния размер.
Самостоятелна работа:
1. Чрез инструмента Лупа (Magnifier) или
плъзгача за визуализира на изображението намиращ в лентата на състоянията, се достига до
отговора на задачата, който е 8 пъти.
2. Чрез клавишната комбинация CTRL + C.
Това е комбинация, която се използва в много
приложения и при работата с файлове и папки.
3. Самостоятелна зад. 3 има за цел, учениците самостоятелно да затвърдят уменията си за
маркиране и копиране в графичния редактор Paint.
4. Последната задача от тази рубрика актуализира знанията за работа в интернет, и
възможността да се види графичен формат GIF,
който може да бъде анимация. По срещаните възможности за визуализиране на анимиран gif са браузърите за достъп до интернет.
Заедно с родителя:
1. Във векторните графични редактори,
обектите се създават под формата на криви
линии и възли. Такива изображения лесно се трансформират в други обекти. Такива примерни редактори са: Inkscape, CorelDraw, AutoCAD и други.
При такива изображения кривите линии определят контура на фигурата, а възлите служат за
промяна на формата и вида на обекта.
2. Трябва да се потърси графичен редактор,
който би могъл да отвори получения файл. След
което да се експортира или съхрани към някой от
познатите графични формати jpg, png, bmp и др.
Предварителна подготовка: трябва да бъдат на разположение упоменатите файлове, при
работа със задачите.
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Основна цел на урока:
Въвеждане на понятията RGB цветова палитра, основен и второстепенен цвят и формиране
на умения за работа с инструменти за рисуване
със свободна ръка и инструменти за оцветяване.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, компютър, мултимедиен проектор, софтуер, таблет, смартфон
План на урока:
1. Цветова палитра.
2. Инструменти за рисуване със свободна ръка.
3. Копиране на цвят.
4. Инструменти за готови фигури.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ. В този
урок се формират основните умения за работа с
цветова палитра. Дискутира се възможностите
и предназначението на цветовата палитра, както и ролята на основния и фоновия цвят в нея.
3. Дейности за актуализиране на НЗУ: със
зад. 1 се актуализира и формират умения за работа с цветова палитра и инструмента Кофа (Fill
with color) чрез беседа с въпросите след урока.
4. Дейности за въвеждане на НЗУ. Чрез беседа
се въвежда образуването на цветовете в графичния редактор Paint. Демонстрира се създаването
на собствен цвят, чрез комбинирането на трите
основни цвята (Red, Green, Blue). Посочва се как да
се добави нов цвят към цветовата палитра чрез
бутона Add to Custom Colors. Не се изисква запомняне на броя на цветовете (16777216) в палитрата.
5. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с
новите понятия. Зад. 2 цели да въведе новия инструмент Молив (Pencil) и начина за рисуване с
него. Добре би било да се направи демонстрация за
работа с този инструмент, както и неговите характеристики (цвят и размер). Акцентът в тази
задача е насочен към инструментите за работа
със свободна ръка Молив и Гума (Eraser), и тяхното
приложение при редактиране на изображение.

6. Дейности за актуализиране на НЗУ: зад. 3
цели да усъвършенстват и формират уменията
за работа с инструментите за свободна ръка
Молив и Гума.
7. Дейности за актуализиране на НЗУ: зад. 4
дава възможност на учениците да използват
творческите си идеи за довършване на изображението, чрез използването на инструментите
Молив и Гума.
8. Дейности за въвеждане на НЗУ: Въвежда
се инструмента Четки (Brushes) чрез аналогия
спрямо познатия инструмент Молив. Трябва да
се демонстрират различните видове четки и
при възможно да се предложат примери за тяхното приложение. Реализира се междупредметна
връзка с изобразителното изкуство.
9. Дейности за актуализиране на НЗУ: зад. 5
цели да се използва конкретна четка, за да затвърди работата с инструментите със свободна ръка и по специално Четки. С дискусия се
обсъжда приликите и разликите между инструментите Молив и Четка и случаите при които
те биха се приложили.
10. Дейности за въвеждане на НЗУ: Чрез
дискусия към зад. 6 се въвежда приложението и
необходимостта от новия инструмент Пипета
(Color picker) в графичния редактор Paint.
11. Дейности за въвеждане на НЗУ: беседа с
новите понятия. Зад. 7 е с цел да се въведе групата с инструменти Фигури (Shapes), и как би
се използвала тя. Реализира се междупредметна
връзка с дисциплината математика. Чрез демонстрация се показват основните характеристики на фигурите (контур и запълване), както и начина им на изчертаване.
12. Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
При реализирането на задачи предвидени в
урока, трябва да се внимава цветовете на контура и запълването да не са с един и същи цвят.
При работа със затворени фигури, може да се
пропусне момента за избор на фонов цвят, чрез
бутона Color 2, и да се премине направо към неговия избор, което ще промени цвета на контура.
Честа трудност при работа със затворени фигури, представлява тяхното изчертаване. Добър
подход е изчертаването да започне от горния ляв
ъгъл на фигурата в посока към долния десен ъгъл.
Междупредметни връзки: английски език,
изобразително изкуство, математика
Предварителна подготовка: трябва да бъдат на разположение упоменатите файлове, при
работа със задачите.

Въпроси и задачи:
1. Всеки цвят заема стойност от 0 до 255,
като при стойност 255 за всичките цветове се
получава бяло. Така за черно е R=0, G=0, B=0, виолетово R=128, G=0, B=128, синьо R=0, G=0, B=255,
зелено R=255, G=0, B=0.
2. Използвайте инструмента Гума с по-малък
размер, за да е по-лесно рисуването.
3. Създайте пътни знаци, които са създадени
от 2-3 фигури. Например: „Движение само на право след знака“, „Забранено е влизането на пътни
превозни средства“, „Забранено е влизането на
пътни превозни средства в двете посоки“, „Път
без изход“ и др.
4. Като използвате комбинация от различни
фигури може да създадете гердан/гривна, като
трябва да съобразите коя фигура да е отдолу. Тогава първо изчертайте нея, а после тези който
ще най-видими.
Заедно с родителя:
1. Като се използват различни фигури, четки и
линии, може да се създаде идеен проект на хвърчило.
Мотивите по хвърчило биха могли да бъда животни, растения и други, като за тяхното създаване
може да използват различни видове характеристики на инструментите и цветовата палитра.
2. Тази задача цели да затвърди уменията за
работа с инструментите за свободна ръка Молив (Pencil) и Четка (Brushes). При възможност
тази задача може да реализира с помощта на
таблет и електронна писалка.
Самостоятелна работа:
1. Може да създаде модели на оригами по аналогия, на такива които знаете или сте намерили
в интернет. Чрез цветовата палитра приложете цветови нюанси на един и същи цвят, за подобра зрителна представа.
2. Като създадете и попълните таблицата във
вашите тетрадки, изчертайте правоъгълни с различни цветове и размер спрямо въведените данни.
Искам да покажа:
1. С клавиша PrintScreen (PrtScr) се създава
моментна снимка на екрана. За да я видите отворете графичен редактор (може и Paint) и от
менюто Edit изберете команда Paste.
2. Всички задачи могат да се реализира с векторен редактор, примерно Inkscape. Важното
което трябва да се знае за векторните изображения е, че всеки обект е изграден от криви линии (пътечки) и възли (точки). Като техните
характеристики (цвят, стил, запълване, контур
и др.) може да се променят по всяко време за разлика от растерната графика, където един път
създаден обекта, не може да се променя.
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Урок № 14
Инструменти за изчертаване и рисуване
със свободна ръка. Упражнение
Опорни знания и умения: пиксел, RGB цветова палитра, основни цветове в RGB цветовата
палитра, инструменти за рисуване със свободна
ръка, затворени фигури, инструменти за оцветяване, инструменти за маркиране.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за работа със затворени контури и инструменти за рисуване със свободна ръка, цветова палитра.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, компютър, мултимедиен проектор, софтуер, таблет, смартфон.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна беседа се преговарят понятията пиксел, RGB
цветова палитра, основни цветове, инструменти за рисуване със свободна ръка, затворени фигури, инструменти за оцветяване
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: със
зад. 1. се затвърждават умения за работа с цветова палитра, затворени фигури, инструменти
за рисуване със свободна ръка, лупа; със зад. 2 се
упражняват инструментите за рисуване със свободна ръка, цветова палитра, затворени фигури;
със зад. 3 се затвърждават уменията за работа с
инструментите за маркиране; със зад. 4 се упражняват затворените фигури и се актуализират
знанията по БДП; в зад. 5 се упражняват затворените фигури, цветова палитра и инструменти за рисуване със свободна ръка.
3. Дейности за контрол и оценка на НЗУ:
по преценка на учителя, тази дейност може да е
за част от времето или целия час. Подходящи са
практически индивидуални задачи.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
в зависимост от нивото на учениците е възможно да не се реализират всички задачи предвидени в урока.
Междупредметни връзки: английски език,
български език, математика, изобразително изкуство, география, безопасност на движението
по пътищата
Въпроси и задачи:
1. Поставената задача има за цел, самостоятелно да се проучат и анализира изчертаването на предложените подзадачи. Всяка подзадача,
трябва да се създаде в отделен файл и с подходящо име.
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2. За реализирането на тази задача е необходимо в повечето случаи да се използват почти
всички инструменти. Би било добре подбраната
шевица по която ще се рисува, да е с повече детайли и в по-голям размер.
Заедно с родителя:
1. Целта на тази задача е да затвърди работата със затворени фигури. Независимо какъв е
семейният автомобил, би могло да чрез затворените фигури да се направи една интерпретация на нейният дизайн.
2. Фигурите на древните траки е съчетание
от геометрични фигури и животински форми.
След кратко проучване в интернет ще забележите, че повечето геометрични фигури са: овали,
окръжности, правоъгълници. Чрез затворените
фигури (Shapes) бихте могли да пресъздадете някои от най-известните тракийски изкуства, които са световно известни
Самостоятелна работа:
1. Отговора на този въпрос, може да се види
от командата Save as, където в списъчното поле
са изброени всички графични формати достъпни
за Paint.
2. Клавишът shift се използва в много редактори за създаване на правилни фигури и линии, и
Paint не прави това изключение.
3. Тракийското изкуство е уникално по своя
стил, като в него се преплита разнообразие от
животински мотиви и геометрични форми. Потърсете в интернет намери по българските
земи тракийски съкровища и сравнете материала, формата, вида, и декоративните елементи,
от които са изработени.
Искам да покажа:
1. В съвременните лични дигитални устройства е заложено да се работи и с графични редактори. Потърсете спрямо вашето дигитално
устройство, какви приложения могат да се използват.
2. Всички задачи биха могли да се създадат
чрез векторен редактор, по аналогия на инструментите и техните характеристики.
3. Съществуват графични редактори, които разполагат с библиотеки от различни готови
шаблонни изображения. Тяхното предназначение
е да стилизират или да придадат друга представа към основната/те фигури.
Предварителна подготовка: да се осигурят
необходимите файлове предвидени в урока.

Урок № 15
Вмъкване на текст в графично изображение. Характеристики на символите.
Нови знания и умения: символ; шрифт; горен
и долен регистър на клавиатурата; клавиатурна
подредба БДС стандарт; QWERTY (фонетичен)
стандарт;
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията
символ, шрифт, размер, цвят и стил на текста и
формиране на умения за работа с горен и долен регистър и вмъкване на текст с изображение.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, компютър, мултимедиен проектор, софтуер, таблет, смартфон
План на урока:
1. Инструменти за въвеждане на текст
2. Клавиатурна подредба
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ. Със зад. 1
се представя възможността за въвеждане на
текст в графичния редактoр Paint. Предложено е
шаблонно изображение, в което е указано съдържанието на текста и областта, където трябва
да се въведе.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ. с демонстрация и беседа се въвежда инструмнента
Текст (Text), както и предварителна подготовка, която трябва да се направи преди да започне
въвеждането на символи от клавиатурата.
4. Дейности за въвеждане на НЗУ. Чрез демонстрация се въвеждат възможностите за
промяна на клавиатурната подредба, като се акцентира на разположението на символите върху
клавиатурата. Дискутират се символите разположени в горния и долния регистър и възможността за тяхното избира.
5. Дейности за въвеждане на НЗУ: С демонстрация се въвеждат основните характеристики на инструмента Текст (Text) и възможностите му за създаване на текст с или без фон.
6. Дейности за актуализиране на ОЗУ. След
отварянето на файла calendar.png трябва да се
проучете какви са фазите на луната за текущия
месец. Въведете чрез инструмента Текст (Text)
дните от месеца, като използвате прозрачен
фон, за да не нарушите целостта на таблицата.
Чрез инструментите за маркира изберете подходяща фаза на луната от предложения шаблон и
я поставете на необходимото място.

7. Дейности за актуализиране на ОЗУ. Със
зад. 4 се затвърждават уменията за работа с
инструментите за маркиране. Чрез тях бихте
могли да създадете букви, като маркирате и изрязвате части от изображение. Можете да създадете думи по направените предложения.
8. Дейности за актуализиране на ОЗУ. Чрез
зад. 5 се цели да се затвърдят и формират знанията за въвеждане на текст в графично изображение, както и работа с клавиатура. За въвеждането на отговорите използвайте прозрачен фон,
за да запазите рамката на кръстословицата.
Отговори на кръстословицата:

1. разширение 2. монитор 3. четка 4.
хардуер 5. Векторна 6. Принтер 7. Пипета
8. Цвят

Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
трудности биха възникнали, ако липсва клавиатурна подредба с БДС стандарт. Друго неудобство което може да се получи, е да има различни
варианти за преминаване между различните езици или има прекалено много инсталирани езици.
Не възможност за редактиране на текстовото
съдържание, след напускане на текстовата кутия.
Междупредметни връзки: английски език,
български език, математика, изобразително изкуство.
Въпроси и задачи:
1. В зависимост от дизайна на клавиатурата и от БДС версията, възможностите са следните:
а) за горния регистър на латиница – „+”;
б) за горния регистър на кирилица БДС стандарт – „€“ или „V”.
2. Отговорът е свързан прилагането на горния регистър на латиница. Това са клавишите на
латиница съответно 5, 4, 2 от горния регистър.
3. Предложеният файл sales.png добре представя броя на направените продажби, така че
лесно да се намерят съответните стойности.
Чрез инструмента Текст (Text) с прозрачен фон,
въведе върху всеки сектор съответните стойности:
пица – 50;
десерти – 25;
напитки – 13;
салати – 12.
Самостоятелна работа:
Целта на поставените задачи е учениците да
упражнят въвеждането на текст в изображение.
При всяка задача трябва да се използва различните характеристики на текста.
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Заедно с родителя:
1. В тази трябва да създадете толкова правоъгълници, колкото са членовете на вашето
семейството. Подходящо е те да са с по-голям
размер, така че да събере повече текст. Ако мислите, че няма да ви стигне разстоянието, може
да увеличите работната площ до подходящия
размер.
2. За решаването на задачата е необходимо
да се припомните правилата за въвеждане на
цифрите в судоку таблицата, а именно спрямо
този пример, на всеки ред и колона да няма повторение на цифрите. За да не се наруши целостта на судоку таблицата, използвайте инструмента Текст с прозрачен фон.
Искам да покажа:
1. Добавянето и настройването на клавишните комбинации, главно се изпълнява от Контролния панел (Control Panel), след това Region
and Language, избира се страницата Клавиатури
и Езици (Keyboards and Languages). Чрез бутона
Промяна на клавиатурите (Change keyboards…)
се достига до прозореца за настройка на клавиатурата. Друг вариант е ако в лентата със
задачи (Taskbar) е разположена икона на клавиатура. Чрез десният бутон на мишката върху нея
и посочване на Настройки (Settings), отново ще
можете да определите клавишната комбинация
за смяна на клавишната подредба.
2. За създаването на различни емоции, много често се използват символите: точка, тире,
долно тире, двоеточие, както и различните варианти на кавички и скоби. Например: :), :-), :{} и
др.
3. При създаването на такива подписи е
много важно предварително да планирате кои
символи смятате да използвате. След това формата на подписа се създава от горе на долу, като
символите се въвеждат по редове. Ако смятате
да създавате по-сложна конфигурация се препоръчва да се използва предварително таблица за
експериментално композиране. Така лесно могат
да се преброят символите на всеки ред и колона.
Предварителна подготовка: да се осигурят
необходимите файлове предвидени в урока.

26

Урок № 16
Преобразуване на графично изображение.
Отпечатване
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията
завъртане, обръщане, наклон и изрязване на части
от изображение. Формурат се умения за промяна
размера на изображение и подготовката му за печат.
Дидактически материали: учебник, проектор,
принтер, електронен учебник, компютър, мултимедиен проектор, софтуер, таблет, смартфон
План на урока:
1. Преобразуване на изображение
2. Отпечатване на изображение
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ: в зад. 1
с беседа и демонстрация се въвеждат новите
понятия. Отделя се внимание на различните възможности за завъртане на цяло и част от изображение. Актуализират се знанията свързани с
инструментите за маркиране.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: със зад. 2
се въвеждат останалите понятия свързани с разположението на изображение или негови част.
Демонстрират се различните възможности,
като се акцентира на разлика между завъртане и
обръща. Могат да се дадат примери в природата на новите понятия.
4. Дейности за въвеждане на НЗУ: в зад. 3
с беседа и демонстрация се въвежда ново понятие. Акцентира се с няколко примера за приложимостта на новото понятие.
5. Дейности за въвеждане на НЗУ: със зад. 4
се обосновава въвеждането новото понятие.
Формират се умения за работа в проценти, като
това може да бъде с или без пропорционална зависимост. Разглежда се възможността да се работи
и в пиксели, и кога се налага да се работи с тях.
6. Дейности за въвеждане на НЗУ: в зад. 5 с
беседа и демонстрация се въвежда ново понятие.
7. Дейности за затвърждаване на НЗУ: със
зад. 6 се формират уменията за прилагане Наклон
(Skew) на изображение или негови части.
8. Дейности за въвеждане на НЗУ: със зад. 7
с беседа и демонстрация се въвеждат новите понятия. Разглеждат се различните възможности за
цветен печат на графично изображение. Актуализират се знаниията от раздел „Компютърна система”. Разглеждат се основните настройки за печат.
9. Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с въпросите след урока.

Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
може да се срещне трудност при завъртането
и обръщането на частите на едно изображение.
Много често се случва да не се предвиди достатъчно празно място, в която да се постави определена графичен елемент, и да се работи с него.
Междупредметни връзки: география, английски език, математика, изобразително изкуство.
Въпроси и задачи:
1. Завъртането е действие при което изображение се върти на 1800 по часовниковата
стрелка спрямо своя център. А при вертикалното обръщане се получава огледален образ спрямо
основата на изображението.
2. Чрез дискусия може да се акцентира на, че
намаляването на изображението с 50% се вижда
и при неговия размер, който също е на половина.
3. Отговорът е ДА, полета Horizontal и Vertical
могат да има отрицателни стойности.
4. Тази задача изисква повече време и съобразителност при нейното реалзиране. Всеки основен детайл от от такъв тип фигури, трябва да
се проектира внимателно и да има достатъчно
свободно място за обръщане и завъртане на създадените идентични копия.
Самостоятелна работа:
1. След като намерите желаното изображение го отворете в графичния редактор Paint. За
да ви е удобно за работа, увеличете бялата работна област, и след това започнете създаването на пъзела.
2. За тази задача използвайте кoманда Skew,
докато постигнете желания наклон.
Заедно с родителя:
Поставете правоъгълно огледало в основата на всяка дума, там ще видите нейното отражение, което ще я допълни за да я прочетете.
Искам да покажа:
1. Всяко изображение създадено в Paint, може да
се изпрати по електронна поща, без да създава проблеми при отварянето от страна на получателя.
2. Всички задачи предвидени в урока, имат
своята реализация и във векторно графична среда. По аналогия могат да се открият инструментите наподобяващи действията в Paint и да се
интерпретират. В повечето векторни редактор завъртането и наклона са в отделни менюта (примерно: Image, Edit, Object) или се прилагат директно при маркиране на обекта.
Предварителна подготовка: осигуряване на
ресурсните файлове/папки по задачите.

Урок № 17
Създаване на визуален проект по тема.
Упражнение
Опорни знания и умения: пиксел, RGB цветова палитра, основни цветове в RGB цветовата
палитра, инструменти за рисуване със свободна
ръка, затворени фигури, инструменти за оцветяване, инструмент за въвеждане на текст, инструменти за маркиране.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за работа с основни инструменти за работа с графичен редактор.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, компютър, мултимедиен проектор, софтуер, таблет, смартфон
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с
устна беседа и с помощта на предизвикателството се преговарят понятията.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: със
зад. 1. се затвърждават умения за създаване на
собствен цвят, както и актуализация на знанията свързани с потребителския интерфейс. Акцентира се на действията за маркиране и копиране; със зад. 2. се упражняват инструментите
за създаване на фигури, въвеждане на текст и
рисуване със свободна ръка.; зад. 3. обръща вниманието към създаването на изображения чрез
интернет приложение. Прави се аналогия между
двете приложения, като се открояват положителните, отрицателните и различните неща.
3. Дейности за контрол и оценка на НЗУ: по
преценка на учителя, тази дейност може да е първата за част от времето или целия час. Подходящи практически индивидуални или групови задачи.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
може да се срещне трудност при създаването на зад. 3 свързана с приложението Piskelapp, за
което е необходим достъп до интернет.
Piskelapp е онлайн графичен редактор достъпен на адреса http://www.piskelapp.com. Основните инструменти на редактора са много сходни с
тези на Paint. На практика ако може да работите
с единия, ще може много лесно да усвоите и другия
редактор. Графично инструмент гума, кофа, молив, пипета, овал, правоъгълник и инструментите
за маркира са много сходни. Допълнителните инструменти, с които може да се работи са:
• Paint all pixels of the same color – инструмент който запълва на еднаквите цветове в изображението;
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• Vertical/Horizontal mirror pen – молив за
вертикално или хоризонтално (с задържан клавиш Shift) огледално рисуване.
• Shape selection – инструмент за селектиране на фигури
• Lighten/Darken tool – изсветлява или
потъмнява (с задържан клавиш CTRL)
цветове
• Dithering tool – рисува свободни форми
като пикслите се визуализират през
един.
Редакторът позволява да създадат и многослойни (на няколко нива) изображения, при изчертаването на по-сложни изображения.
В лявата част от екрана намират инструментите за ротация, трансформация клониране на изображение.
Работен екран на онлайн графичен редактор Piskelapp.

тернет или друг източник, в който да се намеря
данни за тракийски гробници и вашата фолклорна
област. За зад. 1 може да открият общи черти от
различни тракийски стенописи и да се нарисува
фрагмент от тях, а в зад. 2 да се избере шевица и
да и се нарисува модел.
Самостоятелна работа:
1. Създаването на анимиран герой чрез приложението piskelapp е много лесно и забавно. Инструментите са аналогични с тези на Paint. Изходният
файл е с разширение gif.
2. Тази задача има творчески характер, в която трябва да се приложат усвоените знания за инструментите в Paint.
3. При реализирането на тази задача е необходимо да се предвиди повече работно място за създаване на пейзажа. Освен основите инструменти
и техните характеристики, може да
използват и тези за завъртане и обръщане.

Възможности на редактирът да съхранява изображението под различни
формати.

Междупредметни връзки: математика, география, английски език, български език, изобразително изкуство.
Въпроси и задачи:
Поставените въпроси и задачи след урока
изискват допълнителна информация от ин-
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Заедно с родителя:
1. Идея за лого може да е предназначена за любима услуга, автомобил
или друго част от ежедневието. Размерът на избраният мотив може да
бъде с по-малки размери или квадрат.
Сложете символни инициали ако сметнете за необходимо.
2. Задача цели усвоените знания
за графичния редактор Paint да се приложат при създаването на графичен
герой, свързан с житейския опит на
учениците.
3. В тази задача родители могат
да споделят идеи на любими графични
герои, и да се опитат заедно да го нарисуват.

Искам да покажа:
1. Векторните редактори притежават инструменти, чрез които
може да се създават аватари, а също
така експортират изображението в
растерен формат, за да е достъпно до всички потребители.
2. Мобилните устройства имат възможност
да инсталират към своите операционни системи
допълнителни приложения, включително и графични редактори.
Предварителна подготовка: осигуряване на ресурсните файлове/папки по задачите.

Урок № 18
Групов проект. Обобщение
Опорни знания и умения: пиксел, RGB цветова палитра, основни цветове в RGB цветовата
палитра, инструменти за рисуване със свободна
ръка, затворени фигури, инструменти за оцветяване, инструмент за въвеждане на текст, инструменти за маркиране.
Основна цел на урока:
Усъвършенстване на умения за работа с основни инструменти за работа с графичен редактор
и прилагане на правила за групова работа.
Дидактически материали: учебник, проектор, принтер, електронен учебник, компютър, мултимедиен проектор, софтуер, таблет,
смартфон
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с
устна беседа с помощта на предизвикателството се преговарят понятията.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: със
зад. 1. се затвърждават умения за работа с инструментите със свободна ръка. Прилагане на
инструментите за маркиране и копира. Разделяне на задачата на под задачи, така че да участват повече ученици; със зад. 2. се преговарят
знанията свързани с използването на затворени фигури и въвеждане на текст в изображение.
Акцентира се върху различните характеристики на фигурите при тяхното използване; зад. 3.
Упражнява уменията за работа с цветова палитра, инструменти със свободна ръка и въвеждане на текст, като се използва шаблон за работа;
зад. 4. обръща внимание на отпечатването на
графичните изображения и възможностите които се предлагат като настройки преди печат.
3. Дейности за контрол и оценка на НЗУ:
по преценка на учителя, тази дейност може да е
през целия час. Подходящи са практически индивидуални и групови задачи.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
може да се срещне трудност при някои ученици, които нямат достатъчно опит извън училище. Липса на интернет при реализирането на
някои задачи. Работните файлове на отделните
участници на групата да не се съхранят, и цялостната задача да не се довърши.
Междупредметни връзки: математика, география, английски език, български език, изобразително изкуство.

Въпроси и задачи:
1. Създаването на обща задача, зависи от
работата и уменията на отделните участници включени в групата. При работа в екип всеки
трябва да е солидарен към останалите и да си
помагат.
2. Ръководителя на групата е водещата фигура. Той трябва да разделя отделните задачи
според възможностите на участниците.
3. За всяка избрана тема трябва да се съберат достатъчно изображения и да се най-подходящите. Чрез инструментите за маркиране
и инструмента Crop оформете изображенията.
Преди да ги разпечата пуснете тестов маркиран лист от коя страна да ви остане залепващото фолио/хартия или магнитно фолио..
Групова работа:
Задачите в тази рубрика акцентират върху
възможността за работа в група. Всяка задача
може да се раздели на по-малки задачи по които
да се работи паралелно или последователно. Ако
има изявени ученици с повече опит с графичните
редактори, би могло да се организира наблюдения върху неговата работа от останалите ученици. Така биха се видели техники, идеи и стил на
работа, различен от останалите.
Заедно с родителя:
Съществуват приложения, които биха могли
безжично да изпратят изображения към принтер притежаващ Bluetooth устройство. Според
операционната система на мобилното устройство, приложенията са различни.
Искам да покажа:
1. Всички векторни редактори притежават
инструменти за изчертаване на фигури, въвеждане на текст и инструменти със свободна ръка.
Като се използва аналогията на растерните редактори, може да създадете успешно задачите
от урока.
2. При работа със споделен документ всеки
може да работи с него. Първият който промени документа, останалите го виждат. Така един
файл би могъл да се създаде и оформи от няколко
потребителя.
3. Отворете по отделно графичните файлове с Paint. След което можете да копирате отделните файлове в единия от отворените. Осигурете си достатъчни място за всички файлове.
Предварителна подготовка: осигуряване на
ресурсните файлове/папки по задачите.
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Урок № 19
Проверка на знанията и уменията за работа с графично изображение
Опорни знания и умения: графично изображение;
графичен редактор; пиксел; RGB цветова палитра,
стандартна и разширена цветова палитра; основни цветове в RGB цветовата палитра; инструменти за рисуване със свободна ръка; инструменти за
оцветяване, символ; шрифт; горен и долен регистър
на клавиатурата; клавиатурна подредба БДС стандарт; QWERTY (фонетичен) стандарт; преобразуване на изображение, отпечатване на изображение.
Основна цел на урока:
Контрол и оценка на учебните постижения на
учениците при работа с компютърна обработка
на изображения
Дидактически материали: работни листи,
компютри
Ход на урока:
Дейности за контрол и оценка: тест и практически задачи.
Тестовете може да съдържат въпроси с
многовариантен избор или отворен и въпроси.
Подборът на тестовите задачи трябва да се
съобрази с формулираните в учебната програма
очаквани резултати. Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от учебното
съдържание за по-кратко време.
Решаването на практически задачи в този
урок става на компютър в час. Този тип задачи
може да съдържа отделни компоненти, които
измерват усвояването на конкретни умения за
работа с изучавания софтуер.
Предлагаме система от критерии и показатели за съставяне на тест в раздела Компютърна
графика, който проверява знанията на учениците на ниво запомняне и разбиране.
1. Определя графично изображение.
2. Разграничава векторно и растерно изображение.
3. Разпознава графичен файл по разширението му.
4. Разпознава графичен редактор.
5. Посочва основните цветове в RGB цветовата палитра.
6. Различава основните цветове в RGB цветовата палитра и основните цветове в реалния свят.
7. Посочва инструменти за чертане.
8. Посочва инструменти за рисуване със свободна ръка.
9. Посочва инструменти за трансформация.
10. Посочва инструменти за оцветяване.
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11. Посочва инструменти за вмъкване на
текст в изображение.
12. Знае горен и долен регистър на клавиатурата.
13. Посочва инструменти за отпечатване
на изображение.
14. Знае начин за копиране на част от изображение.
Показателите на всеки критерий са: знае/не
знае, които се точкуват съответно с 1 т./0 т.
Указания при съставяне на практическа задача:
Практическата задача има за цел да провери
уменията на учениците за работа с инструментите на текстов редактор. В общ вид задачите
може да изглеждат така:
• Създайте следното графично изображение… (четка, геометр. фиг., спрей,
оцветяване, изрязване, копиране…). Съхранете в папка… с име… Изпратете на
е-мейл...
• Създайте графично изображение по зададена тема:...... Използвайте инструменти за чертане, свободно рисуване, използвайте посочените характеристики
на линията. Съхранете в папка… с име…
Изпратете на е-мейл…
Система от критерии и показатели за контрол и оценка на уменията на учениците за работа с графичен редактор:
Критерии:
1. зарежда графичен файл
2. работи с инструменти за рисуване със
свободна ръка
3. оцветява
4. създава собствен цвят
5. работи с инструменти за готови фигури
(затворен контур)
6. съхранява графичен файл
7. използва правилно горен и долен регистър
на клавиатурата
8. работи с инструмент за вмъкване на
текст в изображение
9. работи с инструменти за транформация на
част от изображение – завъртане/обръщане/наклон
10. работи с инструменти за транформация
на част от изображение – промяна на размера на
изображение/изрязване
11. подготовка на изображение за печат
Показателите на всеки критерий са: може/не
може, които се точкуват съответно с 1 т./0 т.
Скалата за получаване на оценката се образува като се съберат точките от двата модула:
тест и практическа задача и може да е следната:
21 – 25 т. –
отличен 6
16 – 20 т. –
мн. добър 5
11 – 15 т. –
добър 4
до 10 т.
–
среден 3

Компютърна текстообработка
Урок № 20
Основни понятия при компютърната текстообработка. Структурни елементи на
текстов файл
Нови знания и умения (НЗУ): понятие за
структурни елементи на текста: символ, дума,
изречение, абзац и работа с тях
Основна цел на урока:
Въвеждане на основните структурни елементи/единици на текста: символ, дума, изречение,
абзац и формиране на умения за отваряне/зареждане на текстов документ и маркиране на елементи на текст.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, изображения.

План на урока
1. Компютърна текстообработка. Структурни елементи на текст
2. Текстов редактор MS Word
3. Клавиатура
4. Маркиране на елементи на текста
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа
с новите понятия. Зад. 1 е с цел да се акцентира
вниманието на „символ“ и да се направят различни връзки с познати понятия до момента (БЕЛ,
БДП). Прави се аналогия с основните структурни
единици на текста от знанията на учениците
по БЕЛ, но се набляга на важните моменти в компютърната текстообработка, а именно, че компютърната дума е последователност от символи между два интервала, която може и да няма
смисъл; абзацът се състои от много редове, но на
практика свършва, когато е натиснат Enter. Със
зад. 2 се въвежда основния екран на текстовия
редактор Word и неговите елементи. Актуализират се досегашните знания за клавиатура и се въвеждат останалите клавиши. Трябва да се направи демонстрация с различните видове клавиши и
техните функции, особено внимание да се обърне
на горен и долен регистър (Shift, CapsLock) и препинателните знаци на различните клавиатури.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – Със
зад. 3. се затвърждават основните елементи
на компютърен текст и се актуализират уме-

ния за отваряне на файл. Въвежда се командата
WordCount, необходима за предизвикателството.
4. Дейности за въвеждане на НЗУ – със зад. 4.
се актуализират досегашните знания за маркиране (селектиране) и се формират умения за маркиране на компютърен текст. До сега учениците са
маркирали папка/файл и част от графично изображение и знаят, че това действия е нужно, за да
се посочи обекта на следващата операция/команда. Добре е да се коментират различните начини
на маркиране на компютърен текст в различни
ситуации, кое е по-бързо и защо. Например с двукратно/трикратно щракване за дума/абзац е найбързо при форматиране, а с провлачване е най-добре, когато ще се копира/изрязва парче текст.
Всеизвестен факт е, че аналитичните умения
се изграждат по-трудно, поради което препоръчваме да въвличате ученика в дейности като:
формулиране на критерии и показатели към тях,
когато изпълнявате задачи, които са свързани с
придобиване на технически умения.
Със зад. 5 се формират умения за маркиране на
текст чрез експериментиране.
5. Дейности за затвърждаване на НЗУ –
зад. 6. цели да се усъвършенстват умения за въвеждане на текст от клавиатура – думи и по забавен начин да се затвърди понятието.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
в този урок може да се очакват трудности,
свързани с клавиатурната подредба – различни
ученици са свикнали да пишат на различна подредба – не се препоръчва да ги задължаваме да
пишат непременно на БДС. Нека да има инсталирани и двете кирилизирани подредби. Да се
наблегне на неправилната употреба на „4“ и „6“
вместо „ч“ и „ш“ и други съвременни неправилни от книжовна гледна точка буквосъчетания,
често срещани в електронната комуникация на
учениците: „ко пр“, „нз“, „LoL“ и т.н.
Междупредметни връзки: БЕЛ, БДП
Въпроси и задачи:
1. На банкомат, на устройство за купуване на билети (на метрото), входящи номера (в
НАП), смартфон, таблет, сейф и много др.
2. Да, ако преди първата и след последната
буква има интервал.
3. Първо: маркираме с Shift+стрелки, второ:
Ctrl+C, трето: преместваме мигащата черта
със стрелки на новото място; четвърто: Ctrl+V

31

Забележка: Вариативността на изпълнение на даден резултат с използване на компютърни технологии трябва да бъде внимателно
интегрирано в учебния процес, с цел да се избегне
практиката за „наизустяване на брой и видове
начини и оценяване с възпроизвеждане”. Вариантите на изпълнение целят да упражнят/демонстират, с цел всеки обучаем да намери най-удобният вариант за изпълнение за себе си. Това е
обяснението и при сертифициране на умения по
компютърна текстообработка в много сертификационни изпити, където вместо как е направено определено действие се оценява постигнат
ли е желаният резултат за определено време.
4. Преместване на маркиран текст; Копиране на маркиран текст с натиснат клавиш Ctrl.
5. С тази задача ще се упражни преместване
на текст като може да се направи по няколко начина: с командите от лентата с инструменти,
с клавишни комбинации, контекстно меню или
влачене.
Самостоятелна работа:
1. Чрез копиране от друг документ. Това
е много често използвано действие и точно в
този урок е хубав да се коментира възможността и по какви начини точно може да стане: с
клавиатурни комбинации, в инструментите от
лентата или с контекстното меню.
2. Alt + 0174 – само от цифровата клавиатура. Този знак е знакът за запазена марка, този
въпрос реализира междупредметна връзка с „Технологии и предприемачество”.
Искам да покажа:
В рубриката в този урок са включени специфични задачи за маркиране, предизвикателство
за по-активните ученици.
Заедно с родителя:
Поставете текстовия показалец зад буквата,
която искате да бъде с ударение. Натиснете и
задръжте клавиша Alt. Използвайте клавишите
769 от цифровия блок на клавиатурата (Alt769).
Предварителна подготовка: интересно видео, което показва как с пишеща машина може
да се „рисува’: https://youtu.be/mOoCe9wqvSI
Друго видео, което показва как се работи с пишеща машина: https://youtu.be/FkUXn5bOwzk
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Урок № 21
Правила при компютърна обработка на
текстове. Редактиране на текст
Опорни знания и умения: символ, дума, изречение, абзац; път за достъп до файл
Нови знания и умения (НЗУ): скрити символи (непечатащи се символи), редактиране на
текст.
Основна цел на урока:
Въвеждане на основни правила за въвеждане на
текст от клавиатура и формиране на умения за
редактиране и съхраняване на текстов файл.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, работни листи.
План на урока:
1. Правила за въвеждане на компютърен
текст
2. Редактиране на текст
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и
мотивиране за НЗУ – предизвикателството;
дискусия как да се реши предизвикателството.
Реализира се междупредметна връзка с БЕЛ с въпроса след предизвикателството – характерните особености на съчинение описание са: да бъде
правдоподобно, да разкрива достатъчно и съществени белези, за да представи вярно обекта,
да борави с подходящ подбор от думи, съобразен
с вида на представения обект. Полезно е изпълнението на дейности по откриване на грешки във
вече въведени текстове.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ. В този
урок за първи път учениците се запознават с
основните правила за въвеждане на текст от
клавиатура. Това е задължително знание, залегнало в основата на дигиталната грамотност.
Със зад. 1 се въвеждат правилата дедуктивно
като се дават много примери. Освен таблицата
е добре да се демонстрира и как се „налива“ абзаца между лявата и дясната граница и как автоматично текстът минава на нов ред, когато
свърши мястото. Дoбре е да се демонстрира и
грешния начин – натискане на Enter, когато визуално стигнем до дясната граница и след това
увеличаване на размера на символите и се вижда
как абзацът се накъсва. Нарушаване на второто
правило е най-често срещана грешка – „хвърчащите запетайки”. Необходима е демонстрация
на различните варианти с препинателни знаци.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ. Със зад. 2
се поставя темата за редактиране на текст. Ко-

ментират се клавишите Delete и Backspace. Хубаво е да се експериментира дейстивието им, ако
това не е направено в уроците за преименуване
на файл/папка и въвеждане на текст в изображение. По преценка на учителя това може да стане
и с демонстрация от страна на учителя – чрез
проектор. В тази задача новото е знака Show
и понятието „непечатащи се“ (скрити) символи,
който позволява да се проследи къде е натиснат
интервал, табулатор или край на абзац и да се
провери дали са спазени правилата за въвеждане
на компютърен текст.
4. Дейности за затвърждаване на НЗУ: Със
зад. 3 се затвърждава умението за съхраняване
на файл, което е формирано в раздела Компютърна графика. Тук се коментира типа на файла
и е затвърждават полетата „File name:“ и избор
на папка, в която да се запише файла. Важно е
сравнението със създаване на папка – разликата
е само в средата, в която се прави (File Explorer
или MS Word), общото е: задаване на местоположението и на името. Със зад. 4 се затвърждава
редактиране на текст като се обръща внимание
на командата Change Case (смяна на регистъра),
която е много използваема и е хубаво учениците
да я знаят в самото начало на своите умения за
редактиране на компютърен текст. Следващите два въпроса са интересна дискусия на тема
редактиране на документ, която се отнася за
професиите, които касаят тези дейности и
софтуерни инструменти „имейл“ и „работа в
облак“, които използват за редактиране и обединяване на текстови документи. Зад. 5 систематизира и затвърждава уменията за редактиране на текст: маркиране, копиране, въвеждане
на текст.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
евентуални трудности са смяната на клавиатурите (БДС и фонетична); навикът на учениците да пишат „6“ вместо „ш“, „4“, вместо „ч“ и
пр. – трябва да се беседва и насочва за правилно
писане на български език. Някои ученици, които
нямат достъп до дигитални устройства пишат
по-бавно, при възможност е необходимо осигуряване на свободен достъп за компютър.
Междупредметни връзки: БЕЛ
Въпроси и задачи:
1. Книжовните езикови правила, изучени в
училище са правописните и правоговорните. Заедно с правилата за въвеждане на компютърен
текст трябва да се спазват във всички ситуации, в които се пише на книжовен български език
– представяне на проект, есе, реферат, презен-

тация в училище, друга образователна институция, официално място, публикация в училищния
вестник, друга медия…
2. Да, компютърен текст е, щом са поредица от символи между два интервала.
3. Тази задача реализира междупредметна
връзка с БЕЛ. Учениците обичат гатанки и може
би са запознати с тези диалектни форми. Предлагаме конкретно как трябва да се напише съответната гатанка:
Златна пшеница у синя паница, паницата некупена, над земята залупена.
— Небето (Брезнишко).
Златна пшеница в синя паница, паницата некупена, над земята захлюпена.
Една капка мед по сичкио свет.
— Слънцето (Новоселско — Елинпелинско).
Една капка мед по целия свят.
Снага нема, а се мърда, дека одиш — все по
тебе.
— Сянката (с. Радуй, Брезнишко).
Тяло няма, а все мърда, където ходиш — все
след тебе.
Четири cecтpи на една майка: най-старата е
зла, та бесна, белокоса, беловласа, с бели дрехи
облечена, само съска, зъби нема, а свето изяжда;
другата е хубавица — се у бело и зелено, цел ден
ходи, цел ден шета и песни пее; третата сестра
е много работна, се работи, не запира, рано збира за сва земя; по нея е най-малката, най-гиздава,
у кола седи, кошове кара, та цел народ рани. — Годината и четирите годишни времена (с. Самотвор, Софийско).
Четири cecтpи на една майка: най-старата е зла, та бясна, белокоса, беловласа, с бели
дрехи облечена, само съска, зъби няма, а света
изяжда; другата е хубавица — все в бяло и зелено, цял ден ходи, цял ден шета и песни пее;
третата сестра е много работна, все работи,
не спира, рано събира за цялата земя; след нея е
най-малката, най-гиздава, в колата седи, кошове кара, та цял народ храни.
Отгоре дъска, отдоле дъска, а унетре жива
душа.
— Костенурката (Граовско).
Отгоре дъска, отдолу дъска, а вътре – жива
душа.
Имам си едно цървено теле с четиресет кожи
е облечено.
— Лукът-кромид (Щип).
Имам си едно червено теле с четиридесет
кожи е облечено.
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Чуеш го, а го не видиш.
— Вятърът (Трънско).
Чуваш го, а го не виждаш.
Брат и сестра денем и нощем се надварят кой
по-дълъг да стане.
— Денят и нощта (Ловешко).
Брат и сестра денем и нощем се надпреварват кой по-дълъг да стане.
Дълга, тънка невестица снага има, сенкя нема.
— Реката (с. Радуй, Брезнишко).
Дълга, тънка невеста тяло има, сянка няма.
4. С клавиатурата се обхожда диалогов прозорец (какъвто е прозорецът Save As) с помощта
на клавиша Tab – премества активния бутон и на
желаната позиция натискаме Enter.
Самостоятелна работа:
1. В усмихнато лице.
2. Мигащата черта (маркер) се премества
няколко позиции надясно.
3. Нека учениците експериментират в различни текстови редактори и докладват своите
наблюдения. Различните версии може да имат
разлика. (MS Word 2016, Notepad – вмъкват символ точно на мястото на мигащата черта
като запазва следващия, т.е. думата се раздува;
WordPad – вмъква символ на мястото на мигащата черта, замествайки следващия).
Искам да покажа:
1. В различни системи за обмен на съобщения
(Hangouts, Facebook, Skype и др.).
2. Да, компютърни думи са.
Усмивка :-) :) :] =)
Мръщене :-( :( :[ =(
Изплезване : – P :P :-p :p =P
Широка усмивка : – D :D =D
Въздишка :-O :O :-o :o
Намигване ;-) ;)
Очила 8-) 8) B-) B)
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Слънчеви очила 8-| 8| B-| B|
Тъга >:( >:-(
Несигурност :/ :-/ : :Плач :‘(
Дявол 3:) 3:-)
Ангел O:) O:-)
Целувка :-* :*
Сърце <3
3. Insert – вмъквам; Shift+Insert действа като
Paste.
4. Да, правилата за въвеждане на текст са
задължителни за писане от клавиатура на всеки
текстов редактор.
Заедно с родителя:
Неприложимо е третото правило – за натискане на Enter само при нов абзац. Пишещата
машина пише на лист хартия и когато дойде
края на листа, трябва да натиснем клавиш за нов
ред.
Това състезание много ще мотивира учениците. Наблегнете на командата WordCount – как да
я използват, за да проверят броя на знаците.
Такова приложение са текстовите редактори
в облака (Google Документ).

Предварителна подготовка: проверка на
възможностите на двете клавиатури на кирилица (БДС и фонетична) и тяхната смяна.

Урок № 22
Форматиране на текст на ниво символи и
абзац. Параметри на форматирането
Опорни знания и умения: символ, дума, изречение, абзац, редактиране на текст.
Нови знания и умения: шрифт, сериф, размер
на символ цвят на символ, подравняване, отстъп, междуредие.
Основна цел на урока:
Формиране на умения за форматиране на компютърен текст на ниво символи и абзац.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, работни листи.
План на урока:
1. Шрифт
2. Форматиране на текст на ниво символ
3. Форматиране на текст на ниво абзац
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ: предизвикателството, дискусия как да се реши – как да се оформи текстът
естетически така, че да отговаря на целта на
общуването, а именно – да е видим от таблото
за обяви, да прави впечатление, да носи достатъчно и кратка информация за събитието.
2. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с
устна беседа, формирана от въпроса след предизвикателството, се преговарят понятията
от БЕЛ: графично оформяне на текст (центриране на заглавието, оставяне на един ред след
заглавието, започване „два пръста по-навътре“,
т.е. с отстъп на първия ред на всеки абзац). С
въпроса на зад. 1. се актуализират с устна беседа
правилата за въвеждане на компютърен текст.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: Този урок
е основен за умението форматиране. Необходимо е правилно да се подходи и у учениците да
се формират едни от най-често ползваните
умения – форматиране на символи и на абзаци.
Дедуктивно се въвеждат понятията шрифт,
размер, цвят и стил като в процеса на дискусията се активират учениците да споделят своя
опит, за да може да го осмислят. Със зад. 2 чрез
експеримент се въвеждат командите от раздел
Home/Font. Задачата е от тип инструкции и показва последователността на дейностите при
форматиране, а именно: първо се маркира желания текст, след това се избира съответна характеристика – шрифт, цвят, размер и др. Това учениците трябва да го забележат и да отговорят
на въпроса след зад. 2. В рамките на тази задача

се въвежда и командата Format Painter, която помага при форматирането, когато трябва да се
приложи на различни фрагменти от текста. Със
зад. 4. се въвеждат характеристиките на понятието форматиране на абзац. Прави се връзка
на понятието абзац от гледна точка на БЕЛ.
Провежда се дискусия кога е подходящо да се използва различен тип подравняване: при заглавие
– центрирано, при подпис на документ – дясно,
при адресиране на документ: ляво и пр. Зад. 5
е експериментална как се прави форматиране
на абзац – подравняване, междуредие, отстъп.
Следва изпълнение от страна на учениците или
демонстрация на учителя на проектор.
4. Дейности за затвърждаване на НЗУ:
Зад. 3. затвърждава умението за форматиране на
символи като задава конкретни характеристики.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
този урок много рядко предполага трудности
на ниво символи. По-скоро учениците понякога
не разграничават „горното триъгълниче“ от
„долното триъгълниче“ и е добре да се направи
подробна демонстрация, да се зададат допълнителни упражнения.
Междупредметни връзки: БЕЛ
Въпроси и задачи:
1. Основни операции с папки/файлове – копиране, преместване, преименуване, изтриване;
редактиране на част от изображение, редактиране на текст.
2. Задача по инструкции, която затвърждава
умения за работа с електронна поща (вътрешнопредметна връзка) и умения за форматиране
на текст.
3. Тази задача реализира междупредметни
връзки с БЕЛ и затвърждаване на умения за форматиране на символи.
4. Тази задача упражнява форматиране на
текст по даден модел за време, която е нужно
да се упражнява, особено с ученици, които нямат
достъп до домашен компютър.
Самостоятелна работа:
Задачата изисква интегриране на умения по
ИТ с БЕЛ и чужд език
Искам да покажа:
1. От Home/Font се влиза в диалоговия прозорец Font (долното дясно ъгълче на раздела) и
от там страница Advanced/Character Spacing/
Spacing/Expanded се посочва колко pt да е разширяването от падащото меню „By”. Например
разширение 3 pt.
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2. От Home/Font се влиза в диалоговия прозорец Font и от там Effects се избира полето
Outline.
3. Как се копира форматиране? – в урока е
описано с Format Painter
4. Мерната единица на рулера може да се
смени от FIle/Options/Advanced/Display/Show
measurements in units of:
Заедно с родителя:
1. Форматиране на дискета, диск.
2. С ограничен брой цветове.
Предварителна подготовка: да се осигури
текста на историята за египетските деца, която учениците съставиха в урока за електронна
поща. Ако по някаква причина учениците нямат
текста в личните си пощи, учителят предлага
текст.

Урок № 23
Създаване на текстов документ по тема.
Упражнение
Опорни знания и умения: създаване, редактиране, съхраняване и форматиране на текстов
документ.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за въвеждане, редактиране и форматиране на текст.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, работни листи.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с
устна беседа се преговарят понятията символ,
дума, абзац; дневен режим – структура (междупредметна връзка с предмета Технологии и предприемачество).
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: Зад. 1
цели упражняване на правилата за въвеждане на
компютърен текст, редактиране и се акцентира
на многоколонния текст, който може да се получи с употребата на клавиша Tab. Със зад. 2 се упражнява форматиране на абзац и се акцентира на
рамка на абзац и цвят на фона (Borders/Borders and
Shading). Междупредметните връзки с Технологии
и предприемачество продължават и в зад. 3, в
която става дума за личен бюджет, вълнуващ учениците особено. За да добавят видимо последна
колона, трябва да редактират ред по ред като
намалят табулаторите, за да се събере текста
на реда. С това се затвърждават и непечатащи
се символи. Зад. 4 е интересна на командата Sort,
която е приложима за текстов документ и подрежда абзаците по избран критерий.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
различната скорост на писане с клавиатура на
учениците.
Междупредметни връзки: БЕЛ, Технологии и
предприемачество.
Въпроси и задачи:
1. Много – според дебелината, вида на линията, цвета.
2. Това е творческа задача, която дава възможност на учениците създадат съчинение, да
изберат форматирането, с което затвърждават въвеждане на текст, форматиране на символи и абзац.
3. Интересна задача, която провокира креативното, асоциативното мислене. Рулер: владетел (робство, диктатура), управител (имение,
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апартаменти, магазин фирма), господар (дресьор, командир), линия (влак, молив), линеал (инженер, чертеж) и т.н. ...
4. Зад. 4 затвърждава основни умения от урока – използване на клавиша Tab, редактиране на
текст и подреждане на абзаците по азбучен ред.
5. Зад. 5 отново реализира междупредметна
връзка с технологии и предприемачество и въвеждане, редактиране, форматиране и съхраняване на текст. Напр.:
ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА ЮТИЯ
– Не потапяйте парната ютия във вода или
други течности.
– Не дърпайте кабела, за да го изключите от
електрическата мрежа; вместо това хванете
щепсела и го дръпнете леко.
– Винаги изключвайте парната ютия от електрическата мрежа, когато ще наливате вода в
резервоара или когато ще я изпразвате след като
сте я използвали.
– Децата не трябва да използват този уред.
– Не оставяйте ютията без наблюдение докато е все още топла, включена в мрежата или върху
дъската за гладене.
– Горещите метални части, горещата вода или
парата могат да предизвикат изгаряне, ако се докоснете до тях.
– Ютията трябва да се използва и да се поставя върху стабилна повърхност. Когато поставяте
ютията върху поставка, уверете се, че повърхността, върху която поставяте поставката, е
стабилна.
– Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да бъде подменен от производителя, негов
оторизиран сервиз или от квалифициран техник с
цел да се избегне опасност.
Самостоятелна работа:
1. Тази задача е за рефлексия (какво осъзнават, че са научили в настоящия раздел по компютърна текстообработка).
2. Тази задача е изследователска – целта е да
се изследва командата Smartlookup – търсене по
маркирана ключова дума (фраза) в интернет.
Заедно с родителя:
В 5: inches, centimeters, milimeters, points, picas.
File/Options/Save Save Autorecover information
every: 5 min
Предварителна подготовка: Може да се осигурят листовки на правила за безопасна работа с
електроуреди, примерен дневен режим и др.

Урок № 24 Създаване и форматиране на
текстов документ. Работа в екип. Обобщение
Опорни знания и умения: създаване, редактиране,
съхраняване и форматиране на текстов документ
Основна цел на урока:
Усъвършенстване на умения за въвеждане, редактиране и форматиране на текст и работа в екип.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, работни листи.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна беседа с помощта на предизвикателствата
се преговарят понятията символ, дума, абзац,
форматиране, инструментите за форматиране
на текст и правила за работа в екип. Беседва се
по задачите от предизвикателствата. С помощта на учителя се определят екипите, ролите,
задачите за всеки от екипа.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: по
време на изпълнение на задачите от предизвикателствата учителят наблюдава и съветва екипите.
3. Дейности за контрол и оценка на НЗУ:
Оценяване на уменията при работа по проект
е въз основа на зададената роля на отделния ученик при изпълнение на проекта – т.е. оценяването
се разглежда както при индивидуална задача въз основа на извършеното от конкретния ученик. Решаването на практически задачи на компютър трябва да проверява умения за използване на отделни
инструменти на изучавания софтуер, умения за
извличане на информация, умения за създаване на
модели, умения за творческо трансформиране и
представяне на различни видове информация в дигитален формат и др. Поощрение получава и екипа, чиито предложения са най-харесани.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Договаряне на начина на работа на екипа и документирането на процеса. Сложността на това
затруднение може да бъде редуцирана, ако учителят е участвал в обучения за работа в екипи, за да
може въз основа на личен опит да дава препоръки и да управлява процеса на работата на екипите. Важни умения са тези, които документират,
съпровождат и подкрепят работата на екипа.
Препоръчва се на учителите да се запознаят със
съвременни техники на управление на проекти.
Препоръчва се също при конкретизирането на
тематиката на проектната дейност да се търси
цел на проекта, която отговаря на потребност
на общността, за да се види/усети полезността/
значимостта от работата по проекта.
Междупредметни връзки: ФВС, География,
БЕЛ, Технологии и предприемачество.
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Урок № 25
Проверка на знанията и уменията за работа в текстов документ
Опорни знания и умения: структурни компоненти на компютърен текст; основни правила
за въвеждане на текст; редактиране на текст;
форматиране на текст.
Основна цел на урока:
Контрол и оценка на учебните постижения на
учениците при работа с компютърна текстообработка.
Дидактически материали: работни листи,
компютри.
Ход на урока:
Дейности за контрол и оценка: тест и практически задачи.
Тестовете може да съдържат въпроси с
многовариантен избор или отворен и въпроси.
Подборът на тестовите задачи трябва да се
съобрази с формулираните в учебната програма
очаквани резултати. Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от учебното
съдържание за по-кратко време.
Решаването на практически задачи в този
урок става на компютър в час. Този тип задачи
може да съдържа отделни компоненти, които
измерват усвояването на конкретни умения за
работа с изучавания софтуер.
Предлагаме система от критерии и показатели за съставяне на тест в раздела Текстообработка, който проверява знанията на учениците на ниво запомняне и разбиране.
1. Описва основни понятия при компютърна
обработка на текстове – знак, дума, абзац.
2. Обяснява правила при компютърна обработка на текстове.
3. Посочва допуснати грешки при въвеждане
на текст
4. Разпознава текстов редактор
5. Посочва инструмент за зареждане на текстов документ.
6. Обяснява начин за маркиране на текст
7. Посочва инструмент за редактиране на
текстов документ.
8. Посочва инструмент за съхраняване на
текстов документ.
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9. Посочва инструмент за форматиране на
текст на ниво символи – шрифт
10. Разграничава серифен и несерифен шрифт
11. Разпознава стил на символа
12. Посочва инструмент за форматиране на
текст на ниво абзац – подравняване.
13. Посочва инструмент за форматиране на
текст на ниво абзац – отстъп.
14. Посочва инструмент за форматиране на
текст на ниво абзац – междуредие.
Показателите на всеки критерий са: знае/не
знае, които се точкуват съответно с 1 т./0 т.
Указания при съставяне на практическа задача:
Практическата задача има за цел да провери
уменията на учениците за работа с инструментите на текстов редактор. В общ вид задачата
може да изглежда така:
Създайте текстов файл като въведете следния
текст:... Форматирайте текста... (както е указано – ниво символи и ниво абзац). Съхранете файла
в … папка, с име… Изпратете по електронната
поща...
Система от критерии и показатели
за контрол и оценка на уменията
на учениците за работа с текстов редактор:
Критерии:
зарежда текстов файл
въвежда текст
маркира текст
редактира текст
съхранява текстов файл
форматира на ниво символи – шрифт
форматира на ниво символи – цвят
форматира на ниво символи – стил
форматира на ниво абзац – подравняване
форматира на ниво абзац – отстъп
форматира на ниво абзац – междуредие
Показателите на всеки критерий са: може/не
може, които се точкуват съответно с 1 т./0 т.
Скалата за получаване на оценката се образува като се съберат точките от двата модула:
тест и практическа задача и може да е следната:
21 – 25 т. –
отличен 6
16 – 20 т. –
мн. добър 5
11 – 15 т. –
добър 4
до 10 т.
–
среден 3

Обработка на таблични данни
Урок № 26
Електронни таблици. Предназначение и
основни елементи. Експериментиране с
данни
Нови знания и умения (НЗУ): данни, електронна таблица, клетка, ред, колона, адрес
Основна цел на урока: запознаване с предназначението на електронни таблици за обработка
на таблични данни и разпознаването на основните елементи на електронна таблица
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, електронни таблици
за експериментиране
План на урока
1. Основни елементи на електронна таблица
2. Експериментиране с данни
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
То е свързано с темата за лични финанси и всекидневни проблеми с бюджетирането. Известно
е, че този тип дейности е обикновено управляван и изпълняван от родителите, но делегирането на сума за управление от ученика е доказана
успешна практика за повишаване на финансовата грамотност на ученика и развитие на умения
за управление на лични финанси, което е свързано
и с развитие на предприемаческите му умения.
В дадената от нас таблица за предполагаемите разходи за един рожден ден сме предложили
подходящи въпроси, с които да се дискутира
структурата на таблицата (редове/колони),
типовете данни (числови/текстови) и предимствата на табличното представяне,
Въпросите могат да бъдат разширени и с дискутиране на темата за начините за обработка на
таблични данни (с Tab или със специализиран софтуер за електронни таблици) и съответно предимствата на използването на табличния редактор.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – дедуктивно въвеждане на понятие за електронна таблица и нейното приложение, беседа с новите понятия и съответно въвеждане на структурните
елементи на електронна таблица: адрес на клетка, ред, колона, област, област от последователни и непоследователни клетки.

Интересен за дискутиране е и въпроса за оптимизиране на дейности в живота чрез използване на таблично представяне. Например как работи и организира пратките си Български пощи,
как са организирани и подредени пощенските
кутии в блока. Да не забравяме, че при теми,
свързани с обработката на информация от голяма значимост са и двата акцента: подреждане и
разбъркване, на които трябва непрекъснато да
обръщаме внимание.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока. Задачи 3. и 4., в които
освен дейности по затвърждаване на НЗУ има и
ОЗУ на умения за работа с интернет.
Интересен е за коментар въпросът за темата копиране и преместване във всяка от изучаваните теми и изграждане на интегрирани
умения по темата за пренасяне на информация в
различните медии.
ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕТО С ДАННИ е процес,
в който въвличаме ученика в задачи, на които
трябва да отговори при смяна на данните, да си
зададе типичният въпрос „Какво ...ако …?”. Това
е първата и най-лесна за изпълнение дейност от
голямата и значима днес за практиката и науката тема за анализ на данни. С експериментиране
върху данните въвеждаме дейности за изграждане на аналитични умения. А в следващите уроци
предстоят теми и с актуалните в момент визуализации на данни.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
в този урок обикновено има трудности,
свързани с осъзнаване на адресирането, друга
трудност е липсата на математическа компетентност у ученика, която може да доведе до
проблеми с неизпълнението на някои задачи, поради това препоръчваме един подход, в който да
гледаме на тези часове по електронни таблици
като възможност да повишим и математическата компетентност на ученика. Така или иначе финансовата грамотност е свързана с изчислителната грамотност. Възможно е ученици, които се
затрудняват по математика да видят своя шанс
да бъдат мотивирани да подобрят математическата си компетентност в нова среда.
Междупредметни връзки: Математика, Технологии и предприемачество
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Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за
учениците може да представляват интерес задачи, с възникнали казуси в реалния живот на ученика. Препоръчваме да се обръща внимание и на
това, какво го вълнува всеки ученик.
Въпроси и задачи:
1. Електронни таблици се използват основно
от счетоводители, продавачи, анализатори на
данни. Изключително важно е да се проучи има
ли родители, упражняващи тези професии да се
срещнат с учениците и да обяснят покажат кое
и какво правят. Това е и реална стъпка към професионалното ориентиране на ученика.
2. Задачата е с игрови елемент и има за цел
да упражни основни операции с клетки, за да постигне нетипичен резултат, а именно разрешаване на проблем тип пъзел/загадки
Предоставили сме и необходимата помощ
във вид на съвети.
Самостоятелна работа:
1. Създаването на мисловна карта по думата адрес е изключително интересна задача. Тя
търси ангажираност към темата и креативно
мислене. Може да се изпълнява в час на листи хартия по групи или онлайн. Необходимо е да се дискутира полезността от използване на софтуер
за интелектуални карти.
2. Втората задача упражнява адресирането
Заедно с родителя:
Задачата изисква търсене на информация за
калории на определена възраст, свързана със здравословния начин на живот. Слд което да се провери отговарят ли данните на определеното в
условието изискване.
Предварителна подготовка: трябва да се
предвиди предварително подготвени електронни таблици, за да се експериментира с тях
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Урок № 27
Диаграми. Графично представяне на таблични данни
Нови знания и умения (НЗУ): диаграма
Основна цел на урока:
Запознаване с видове диаграми, графична интерпретация на данни, разчитане на данни от
диаграми
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, предварително подготвени електронни таблици, диаграми от други
източници (вестници, други учебници).
План на урока:
1. Графично представяне на данни
2. Видове диаграми
3. Разчитане на данни от диаграма
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и
мотивиране за НЗУ – предизвикателството;
дискусия как да се реши предизвикателството.
Представянето на данните от таблицата с цел
извличане на информация и вземане на решение
по казуса от предизвикателството изисква комбиниране на математически и предприемачески
умения. Тук е подходящо е учителят да направи
демонстрация (на представянето) като един
възможен сценарий, за да увлече ученика в представянето на вариация.
Въпросите целят да се дискутира приложението и полезността от употребата на диаграми.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ. В задача
1 се цели промяна на данни по цел и провокиране
на сравнение на резултати, наблюдение на промените, обяснение на промененото с числа и съответно визуално. В зад. 2 са представени данни
от климатограма, която ученикът трябва да
разчете и да извлече необходимата информация
от нея. Полезно упражнение е възпитаването на
математически усет, а именно в случая да предскажем колко е търсенето средно, след което да
го пресметнем и да видим колко близко сме били
до резултата.
Следва въпрос за разликата между интелектуалната карта и диаграмите в учебника в този
урок. Ясно е, че основната разлика е че диаграмите тук в този урок визуализират/представят
графично конкретни данни, а интелектуалната
карта визуализира идеи, стратегически решения, състояние на проблемни въпроси и др.

Следва обобщаваща таблица за видовете диаграми, които използваме в електронна таблица.
Колоната, в която сме описали кога се използват
е важен критерий за разпознаване на ситуации, в
които има такъв вид дейности и това е основание за избор на употреба на такъв вид диаграма.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ: В
зад. 3 се попълват брой изядени сладоледи, след
което се представя графично. Такъв тип задачи са
особено полезни при събиране на истински/реални
данни. Направете дискусия с ученика каква дейност
да изберем, за да направим същите действия, но
с други данни, които наистина можем да съберем,
документираме и след това да направим диаграма
по тях (колко пъти сме кихнали за една седмица или
друго). След което да се опитаме да видим тенденция и след това да се опитаме да я обясним.
Това са дейности, които регулярно се изпълняват
от анализатори на данни, което е особено популярно днес не само за научни, но и за бизнес цели.
В зад. 4 представяме данни за реки Камчия и
данни за тях, по които учениците трябва да направят изводи. Пак ви предлагаме да се опитат
първо да познаят преди да анализират и отговорят конкретно на въпросите по данните.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Възможна трудност е работа с ученици, които имат ниска математическа компетентност, тогава може да се направят други казуси
с улеснени математически концепции и да се работи с по-бави темпове с тях включително извънкласно. Друга трудност, която се забелязва и
при външните оценявания провеждани в страната в момента е липсата на умението свободно
общуване на майчин език. Ученикът трудно разбира условията, които му се поставят, за да ги
кодира от инструкции на естествен език в технологични действия. Това означава, че трябва да
разглежда, коментира, говори за повече казуси.
Междупредметни връзки: Математика, Технологии и предприемачество

Допълнителни въпроси и задачи:
интерес за учениците би представлявалo да
могат да коментират всичко около тях, което
е свързано с разглежданата тематика. Например
как се справят те в сравнение със съучениците
си по отделните предмети и има ли връзка това
с техните извънкласни форми, любими учители.
Това е тема, подходяща да бъде дискутирана неформално, но всъщност тя е свързана с професионалното им ориентиране.
Предварителна подготовка: готови файлове с електронни таблици, изрезки от вестници,
списания електронни издания с графики, които
да се разчитат и по които да отговорят на въпроси.
Въпроси и задачи:
Следват въпроси и задачи целящи отговор на
въпроса Какво закусват учениците? Независимо
от факта, че сме сложили данни, по които може
да изпълните задачите и да предизвикате дискусия за отговарянето на въпросите ви препоръчваме по-рано във времето да дадете възможност на учениците да отговорят на въпроси е,
за да видите конкретните изводи и за тях самите, да коментирате и да споделите изводите
с тях самите, с медицинското лице в училище и
разбира се с родителите им.
Самостоятелна работа:
зад. 1 Ако учениците имат тези данни от
личният си здравен картон те могат да направят таблицата. А зад. 2 отново цели разчитане на диаграми и упражнение на представянето
на данни/информация/изводи от диаграми (вкл
пред публика).
Искам да покажа:
Тук сме представили предизвикателството
да се събере информация за любимия спорт на
родителите. Задачата може да се допълни със
спорта, който обичат да практикуват и спорта, който обичат да гледат.
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Урок № 28
Електронни таблици. Упражнение
Опорни знания и умения: електронна таблица, клетка, адрес, диаграма
Основна цел на урока:
Упражнение на изучавани понятия, основни
умения свързани с темата и усъвършенстване
на уменията, с цел решаване на такива задачи,
в които се изисква интегриране на знания по темата, вкл. със знания/умения по друга тема или
по други учебни предмети. Демонстрирана е и
възможността за създаване на загадки и пъзели в
електронна таблица.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, готови
електронни таблици с данни.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: с устна беседа се преговарят използваните понятия в
целия урок, тогава, когато се налага да се използват. Може да се направи списък с понятията, в
който да се отбележи кое понятие вече е актуализирано в хода на работа.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ:
Поставеното тук предизвикателство започва с употребата на електронни таблици за
по-нетипични задачи (пъзели/главоблъсканици),
целящи развитие на творческо мислене и същевременно за демонстрация, че дори когато
търсим ефекта от забавлението отново може
технологиите да са ни в подкрепа, за да бъдем
по-ефективни.
Следват няколко задачи, свързани с математически понятия, в които по темата за делимости
ученикът се въвлича в инструкции по търсене на
зависимости, наблюдение на числови стойности
и свойства, които могат да се онагледят визуално като остатъците при деление.
В зад. 4 се представя/кодира фигура/аватар.
В тази задача по иновативен начин се актуализират знания и умения по използване на адреси на
клетки и области. Тази задача реално има своята
връзка с теми кодиране/шифриране, което безспорно е интересна тема за всеки любопитен
човек.
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Зад 5 отново експлоатира предприемаческа
тема, свързана с екскурзия и изисква промяна на
данните с цел получаване на желан резултат, а
именно екскурзия с цена на бензин 300 лв.
В Зад. 6 е представено изчисление за преобразуване на години на куче в човешки години, което
смятаме ще е забавно за учениците. Специално
внимание се обръща на представяне на данните и
полезността от табличното такова и същевременно как и защо да се представят тези данни с
електронна таблица и каква полза ни дава това.
В зад. 7 и зад. 8 са дадени отново диаграми, по
които да се направят изводи като се разчитат
данните в тях. Тези задачи са подходящи и за изпитване и оценяване на ученика.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
При наличие на ученици на различни нива в класа затруднение би било оптималното им групиране за изпълнение на някои задачи в малки групи
Междупредметни връзки: Математика, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство
Допълнителни въпроси и задачи:
Интересна провокация е по събрани диаграми
да се формулират задачи от самите ученици.
Това препоръчваме за най-добре справящите се
от тях.
Въпроси и задачи:
Задачите упражняват основни знания и умения за електронна таблици.
Самостоятелна работа:
Задачите упражняват основни знания и умения
за електронна таблици.
Искам да покажа:
В мобилната версия на офис пакетите има и
приложения за диаграми. Интересна е за дискусия
при настолни/мобилни/облачни приложения кои
функционалности присъстват във всички версии, кои само в някои и защо?
Предварителна подготовка: да се осигурят
файловете, подготвени за изпълнение на задачите от учебника и евентуално допълнителни ресурси по преценка на учителя

Компютърна презентация
Урок № 29
Основни елементи на компютърна презентация. Разглеждане и редактиране на
готова презентация. Демонстриране
Нови знания и умения (НЗУ): презентация,
компютърна презентация, мултимедия, презентационен софтуер, слайд, обекти в слайд, слайдшоу, режими на визуализация, селектиране на
слайд/обект в слайд; редактиране на презентация; текстова кутия.
Основна цел на урока:
Запознаване с особеностите на компютърна
презентация, хардуер и софтуер за презентиране.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, компютърни презентации, изображения.
План на урока
1. Основни елементи на компютърна презентация
2. Режими на визуализация
3. Редактиране на компютърна презентация
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
Посоченото предизвикателство може да се
реши с видео, екскурзия до Африка, презентация,
в която се показват най-съществените моменти. Вероятно е учениците да са били запознати
с темата точно по този начин.
В определен момент считаме за подходящо
ученикът да бъде въвлечен в дейност, в която
оценява колко ще струва като разход на време,
средства, хора ако се реализира всеки от възможните сценарии за поставеното предизвикателство или поне на дадените три варианта.
Това отговаря на ключовият въпрос Защо ни е
софтуерно средство за презентиране?

2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с
новите понятия.
В зад. 1 се въвеждат понятията за компютърна презентация, слайд, коментира се темата за структурата на презентация, дизайн на
презентация и се представят различните режими на визуализация. Разучаването им е важно, с
цел придобиване на избор на ефективната им
употреба.
Чрез зад. 3 се въвеждане понятието редактиране на презентация, а именно редактиране на
текст, изображение, слайд.
Специален акцент е отделен на маркиране на
слайд и елементи от слайд и на работа с текстова кутия.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока и изпълнение на задачите след урока
Междупредметни връзки: БЕЛ, английски език
Допълнителни въпроси и задачи:
Ако учителя прецени може да използва и други
презентации за работа с тях, само да внимава
да не изпреварва планираното.
Въпроси и задачи:
Както вече описахме въпросите и задачите
в този урок препоръчваме за дейности за затвърждаване на НЗУ
Самостоятелна работа:
Задачите са свързани с изпълнените в часа и
могат да бъдат използвани за разширяване на основните предложени дейности.
Искам да покажа:
Тук сме посочили варианти на режими на визуализации, с които се разширяват задачите предложени за изпълнение в клас.
Предварителна подготовка: трябва да се
предвиди мултимедиен проектор, предварително подготвените презентации за необходимата
в този урок редакция
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Урок № 30
Създаване и съхраняване на презентация
Опорни знания и умения: софтуер за презентиране, компютърна презентация, слайд, път за
достъп до файл, носители на информация
Нови знания и умения (НЗУ):
Дизайн на слайд, схема на слайд, галерия с изображения, правила при създаване на презентация,
правила за представяне на презентация
Основна цел на урока:
Придобиване на знания и умения за създаване на
компютърна презентация, разучаване на правила
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, видео.
План на урока:
1. Създаване на презентация
2. Правила за създаване на презентация
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: представяне на предизвикателството; дискусия как
да се реши предизвикателството е свързана с
две теми какво да има (каква да е структурата,
какво да е съдържанието на тази презентация) и
как да се представи в презентацията: по класове, по теми.
2. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ: Поставената зад. 1 по предизвикателството трябва първо да се дискутира и
планира и след това да се изпълни. Изпълнението
може да бъде и в група, за да се стигне по-бързо
до целта, след което може да се обсъдят варианти, които учениците да довършват самостоятелно и за домашна работа.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ:
Презентацията учениците трябва да създадат по шаблон. Да се обсъди какви са предимствата от работа с шаблон (скорост на работа, стил, дизайн отговаряща на правилата).
Изясняват се възможности за избор на различни схеми на слайд.
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Дискутира се организацията на ресурсните
файлове, когато се подготвяме да правим презентация. Каква е ползата от съхранение на
флаш памет, на твърдия диск, в споделена папка,
в облака?
4. Дейности за затвърждаване на НЗУ: могат да се използват задачите и въпросите от
рубриката Въпроси и задачи
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Осигуряване на някои снимки на класа предварително, с цел по-завършено изпълнение на задачите.
Междупредметни връзки: БЕЛ
Допълнителни въпроси и задачи:
Интерес за учениците би представлявалo демонстрирането на презентации, в които са допуснати грешки и откриването на такива грешки, съпроводено с протокол за наблюдение за
отчитане на спазени/неспазени правила, които
се изучават.
Предварителна подготовка: осигуряване на
необходимите снимки и презентации за изпълнение на задачите.
Въпроси и задачи:
Тук са посочени дейности за затвърждаване на
НЗУ
Самостоятелна работа:
Зад. 1 е междупредметна връзка с предмета
История и цивилизации, за изпълнение на която
учениците могат да поискат съдействие от съответния си преподавател по предмета
Зад. 2 е задача за проучване на неизучавана
функционалност
Искам да покажа:
В тази рубрика препоръчваме представяне и
преглед на други средства за презентиране освен
Power Point.

Урок № 31
Проектиране и създаване на презентация
по тема. Упражнение
Опорни знания и умения: проектиране, създаване, редактиране, съхраняване на презентация
по тема, спазване на правила за проектиране и
създаване на презентация
Основна цел на урока:
Затвърждаване на знания и умения по темата за проектиране и създаване на компютърна
презентация, разширяване на понятието за видове презентации чрез представяне на идеята
за функционално различни презентации (такива,
които изпълняват конкретна функция: галерия,
събитие, личност и др.).
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, допълнителни устройства за демонстрация, изображения, файлове с
презентации.
Ход на урока:
Дейности за затвърждаване на НЗУ: Посоченото предизвикателство е с представяне на любим
автор. Той може да бъде автор на книга, музикант,
автор на комикси – по избор. Изборът на тема,
която да се харесва на ученика е ангажиращо към
изпълнението на задачата и предполага повече резултати по отношение на усвоените знания.
Представените от нас задачи, свързани с Ботев могат да се изпълнят групово в диалог заедно, след което да се обсъди планира избраният от
ученика автор и да се подпомогне в планирането
на неговата собствена презентация. Специално е
отделен задача по планиране и дискусия по плана.
Възможно е няколко ученика да изберат един автор, тогава е подходящо групирането им.
В една от дадените от нас презентации има
и видео, което трябва да се редактира, така актуализираме темата за звук и видео. Презентациите са удобна платформа за интегриране на

всяка от научените технологии през годината.
Затова сме посочили и възможността за организиране на портфолио чрез тях.
Специално се акцентира на допуснати грешки,
които трябва да бъдат открити и поправени.
Те са свързани и с редакция на текст и с редакция
на изображения. По желание учителят може да
представи и други такива.
Както и в други уроци непрекъснато търсим
подобното и различното, за да изградим потрайни знания у ученика. В тази връзка в този
урок сме сложили изображения за връзката между
Crop и Trim, които са много използвани операции
в съвременните компютърни технологии.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Трудности може да се появят относно организацията на ресурсните файлове. Затова препоръчваме на учителя да си изработи правила,
за спазването на които да се споразумее заедно с
учениците си за свое и тяхно улеснение. Не предлагаме такива, защото сме наясно, че формулирането им зависи от състоянието на компютърните зали.
Междупредметни връзки: БЕЛ
Въпроси и задачи:
Тук са посочени множество задачи, които могат да бъдат изпълнени и в клас и за домашна работа. Има задачи разширяващи вече започнати
задания, а също и тематично нов като презентацията за Калофер.
Самостоятелна работа:
В зад. 1 е предложено създаването на презентация по дискусионна тема за и против.
В следващите задачи са дадени интересни
идеи за презентации за самостоятелна работа.
Предварителна подготовка: да се осигурят
ресурсни файлове, да се организира и събираната
от ученика информация
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Урок № 32
Компютърна презентация. Работа в екип.
Упражнение
Опорни знания и умения:
Ще можете да създава презентация съвместно в екип. Ще си припомни правилата при създаване на презентация и правилата за работа в
екип.
Основна цел на урока:
Създаване и редактиране на презентация в
екип.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, ресурсни файлове
Ход на урока:
Урокът започва отново с три предизвикателства (роли, време, технологии), които са найстандартните във всеки вид дейност/професия
за необходимостта от работа в екип. Както
вече сте забелязали преминахме първоначално
през работа в група към работа в екип. Обръщаме внимание във всеки урок за работа в екип за
необходимостта от роли на всеки участник в
екипа и разбира се от правила, планиране и цел.
Изпълнението на задачи по ИТ е по-трудно не
само заради социалните взаимодействия и вероятно поради различните нива на знания/умения,
но и заради необходимостта от консолидиран
избор кое как да се прави ( с каква технология,
как и къде да съхраняваме направеното, как да
си отбелязваме напредъка). Едно е да избираме
за себе си, а друго да изберем за екипа. Важно е
да отбележим, че това също е начин на учене, защото по време на работата с екипа се учиш от
другите в него кое как да правиш/да не правиш.
Отново както и е предни уроци за екипна
работа ще препоръчаме на учителите в едно
училище/съседни училища да направят проекти
в екипи, за да може да дават по-ясни и полезни
съвети за екипната работа.
Освен разделяне на дейностите, формулиране
на роли и създаване на презентация, което е найтипичният пример за екипна работа по тази
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тематика е истинска провокация създаването
на споделена презентация в екип. Внимателно
трябва да са формулирани преди това правила за
операциите, които могат да се правят, особено
кой какво може да трие.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Липсата на правила за работа в екипа може да
доведе до проблеми с разбирателството между
членовете му.
Междупредметни връзки: БЕЛ
Допълнителни въпроси и задачи:
Предварително събрани ресурси по някои от
темите ще ускорят достигането на крайната
цел по създаване на презентация в екип. Препоръчва се създаването на видео как работи екипа.
Такъв тип видеа служат за две основни цели: да
документират процеса, което е доказателство
за авторство на разработката, за анализ на процеса на работа на екипа и възможни последващи
подобрения.
Работа в екип:
В тази специфична рубрика предлагаме проучване и документиране на един маршрут.
Въпроси и задачи:
Задачите са свързани със затвърждаване на
знания и умения. Изключително интересна и за
нас е презентацията по темата ритъм, защото
чрез ИТ, които учениците през 5. клас изучават
може да се анотира ритъма в документи от различен тип медия. Авторите на този учебник ще
намерят оптималната възможност учители и
ученици да споделят направеното от тях в задачите от учебника.
Заедно с родителя:
Тук предлагаме да се направи заедно с родителя забавен научен проект, който системно да се
документира и накрая да се направи презентация за него. Учениците могат да се консултират
с учителя си по човек и природа.

Урок № 33
Представяне на презентация пред публика. Упражнение
Опорни знания и умения:
Ученикът знае предназначението на понятията: презентация, компютърна презентация, мултимедия, презентационен софтуер, слайд, обекти в слайд, слайдшоу и режими на визуализация
Притежава умения за работа с компютърна
презентация – изтрива и размества слайдове,
разглежда и визуализира готова презентация.
Умее да създава собствена презентация, съдържаща текст и изображения, както и да съхранява
и зарежда създадена презентация.
Основна цел на урока:
Формиране на умения за представяне на компютърна презентация пред публика.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, по възможност – лазерна показалка, презентер
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: Защита на идеята на груповия проект, реализиран
в предходните уроци и представяне на проекта
пред останалата част от класа.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: с
Въпрос 1 се обръща внимание на начините, по
които може да се презентира пред публика със
средства различни от компютър, свързан с проектор. Въпрос 2 е свързан с начините за управление на презентация в режим слайдшоу и често
допускани грешки по време на представяне на
презентация пред публика, които учениците
трябва да избягват.
3. Дейности за контрол и оценка на НЗУ:
Основната задача в урока е свързана с попълването на оценъчна карта от учениците свързана с
представянето на презентациите на техните
съучениците. Картата обхваща пет компонента като една част от тях са свързани със съдържателната част на презентациите, а другата с
представянето им.
Очаквани трудности и предложения за
преодоляване:
Крайни оценки на представените презентации, демонстрирани от съучениците. Желателно е да бъде съвместно оценена една примерна
презентация по предложените критерии.

Допълнителни въпроси и задачи:
Да се направи проучване свързано с устройства за жестбазирано и гласово управление на
презентации – Kinect, LEAP, MYO.
Да се направи проучване и ако има възможност да се демонстрират (чрез видео от сайтове за видеосподеляне) различни стилове на презентаране пред публика
Въпроси и задачи:
1. Инструментите, с които могат да бъдат управлявани презентациите са различни от
тези, с които може да се акцентира върху даден
елемент от тях. Ролята на учителя тук е да категоризира тези устройства.
2. Устройствата за събиране и обработка
на отговори могат да бъдат както специализирани (Student Response Systems), така и неспециализирани (персонални устройства и примерно
kahoot.it).
3. Задачата е свързана с развитие на уменията за представяне на презентация пред публика.
Самостоятелна работа:
Задачите от тази рубрика кореспондират
пряко и са свързани както с възможностите за
търсене на информация в интернет така и с познанията на учениците на основните правила за
представяне пред публика, анализ на
Заедно с родителя:
Ролята на тези задачи е учениците да усвоят
представянето си пред публика с помощта на
своите родители.
В училище бихте могли да съхраните няколко
рекламни клипа (те също са вид презентации)
на продукти или услуги и ги наблюдавайте заедно с учениците. Част от задачата може да бъде
предизвикване на дискусия свързана със силните
страни или допуснати неточности и грешки по
време на представяне.
Искам да покажа:
Като средство за представяне на презентация
пред публика с използване на персонално устройство могат да бъдат използвани: Slidedog.com и
приложения като Presentation Remote, Office Remote
for Androiд, Presentation Link (PowerPoint) и др.
Предварителна подготовка: презентер (ако
има наличен), лазерна показалка, осигуряване на
ресурсните файлове/папки по задачите.

Междупредметни връзки: БЕЛ
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Урок № 34
Проверка на знанията и уменията по информационни технологии

Опорни знания и умения:
Основни компоненти на КС; съответствия
между устройства и осн. информационни дейности; основни елементи на интерфейса; правила за
безопасна работа с КС; носители на информация;
работа с файлове и папки; интернет, уеб адрес,
хипервръзка, сайт; правила за безопасна работа
в интернет; работа с електронна поща; етични
правила в електронна кореспонденция; използва
и контролира компютърни програми за възпроизвеждане на звук и видео; разпознава графични
файлове разпознава растерна и векторна графика; изброява основни възможности на графичен
редактор; използва инструменти за рисуване със
свободна ръка и фигури; цветова палитра; съхранява графичен файл прилага различни трансформации на изображение; създава изображение по
тема; настройки за печат; структурни единици
на текст; въвежда текст по правилаю редактира
текст форматира текст (символи, абзац) създава
текст по тема; съхранява текстов файл; основни
елементи на електронна таблица; експериментира с данни; разчита данни от диаграми основни
елементи на комп. презентация; размества слайдове; демонстрира различни режими на визуалиация; избира дизайн и тема; вмъква изображение в
слайд правила за създаване на презентация.
Основна цел на урока:
Контрол и оценка на учебните постижения на
учениците при работа с информационни технологии.
Дидактически материали: работни листи,
компютри
Дейности за контрол и оценка: тест и практически задачи.

Тестовете може да съдържат въпроси с
многовариантен избор или отворен и въпроси.
Подборът на тестовите задачи трябва да се
съобрази с формулираните в учебната програма
очаквани резултати. Тестовете дават възможност да се обхване по-голям обем от учебното
съдържание за по-кратко време.
Решаването на практически задачи в този
урок става на компютър в час. Този тип задачи
може да съдържа отделни компоненти, които
измерват усвояването на конкретни умения за
работа с изучавания софтуер.
Предлагаме система от критерии и показатели за съставяне на тест по информационни технологии, който проверява знанията на ученици-
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те през цялата учебна година на 5. клас на ниво
запомняне и разбиране.
1. Въпрос за основни информационни дейности – изброява, назовава, посочва…
2. Въпрос за компоненти за компютърна система – разпознава, описва, изброява…
3. Въпрос за правила за безопасна работа –
описва.
4. Въпрос за носители на информация – разпознава, описва, изброява…
5. Въпрос за организация на данните – определя файл, папка,
6. Въпрос за организация на данните – назовава, посочва програма за визуализиране на файлова структура.
7. Въпрос за организация на данните – обяснява копиране, преименуване, преместване, изтриване, създаване на папка.
8. Въпрос за интернет – определя интернет.
9. Въпрос за интернет – описва правила за
безопасна работа в интернет.
10. Въпрос за интернет – назовава програма
за търсене на информация в интернет.
11. Въпрос за интернет – описва начин за
търсене на информация в интернет.
12. Въпрос за електронна поща – описва компоненти на електронно писмо.
13. Въпрос за електронна поща – посочва инструмент за прикачване на файл в писмо.
14. Въпрос за звукова и видео информация
– разпознава компонентите на компютърната
система за възпроизвеждане и запис на звук.
15. Въпрос за графично изображение – определя графично изображение.
16. Въпрос за графично изображение – посочва
основните цветове в RGB цветовата палитра.
17. Въпрос за графично изображение – различава основните цветове в RGB цветовата палитра и основните цветове в реалния свят.
18. Въпрос за графично изображение – посочва инструменти за чертане.
19. Въпрос за графично изображение – посочва инструменти за рисуване със свободна ръка.
20. Въпрос за графично изображение – посочва инструменти за трансформация.
21. Въпрос за графично изображение – посочва инструменти за оцветяване.
22. Въпрос за графично изображение – посочва инструменти за вмъкване на текст в изображение.
23. Въпрос за графично изображение – посочва
инструменти за отпечатване на изображение.
24. Въпрос за текстообработка – описва основни понятия при компютърна обработка на
текстове – знак, дума, абзац.
25. Въпрос за текстообработка – обяснява
правила при компютърна обработка на текстове.

26. Въпрос за текстообработка – посочва инструмент за редактиране на текстов документ.
27. Въпрос за текстообработка – посочва инструмент за съхраняване на текстов документ.
28. Въпрос за текстообработка – посочва
инструмент за форматиране на текст на ниво
символи.
29. Въпрос за текстообработка – посочва
инструмент за форматиране на текст на ниво
абзац.
30. Въпрос за електронни таблици – изброява, определя основни елементи,
31. Въпрос за електронни таблици – разчита
данни от диаграма.
32. Въпрос за компютърна презентация – изброява основните елементи при компютърна
презентация.
33. Въпрос за компютърна презентация – познава правилата при създаване на презентация.
34. Въпрос за компютърна презентация – посочва често допускани грешки.
Показателите на всеки критерий са: знае/не
знае, които се точкуват съответно с 1 т./0 т.
Указания при съставяне на практическа задача:
Практическата задача има за цел да провери
уменията на учениците за работа с инструментите на различен изучава софтуер. В общ вид задачата може да изглежда така:
1. Създайте следното дърво от папки: … копирайте, преименувайте, изтрийте, преместете…
2. Създайте следното графично изображение…
(четка, геометр. фиг., спрей, оцветяване, изрязване, копиране…). Съхранете в папка… с име… Изпратете на е-мейл...
3. Създайте графично изображение по зададена
тема:...... Използвайте инструменти за чертане,
свободно рисуване, използвайте посочените характеристики на линията. Съхранете в папка… с
име… Изпратете на е-мейл…
4. Създайте текстов файл по следния образец:...
Форматирайте текста както е указано. Съхранете файла в … папка, с име… Изпратете по ел.
поща.
5. Отворете файла (електронна таблица)...
Променете следните данни… Запишете какви са
промените. Разгледайте диаграмата. Запишете
таблица с данните от диаграмата.
6. Намерете от интернет информация за…
(текст и изображение). Създайте кратка презентация на тема…, съдържаща 10 слайда с текст
и изображение, дизайн… Спазвайте правилата за
създаване на презентация.
Система от критерии и показатели за контрол и оценка на уменията на учениците за работа с информационни технологии:

Критерии:
1. спазва правила за безопасна работа компютър
2. работи с различни носители на информация
3. създава файлова структира
4. копира/преименува/премества/изтрива
файл/папка
5. работи с основни инструменти на програма за разглеждане на информация в интернет
6. търси информация в интернет – с текст,
изображение, глас
7. изпраща, получава електронно писмо, прикачва файл
8. работи със софтуерни приложения и компоненти на компютърна система за възпроизвеждане на звук и видео
9. създава графично изображение по зададена тема
10. създава/копира цвят от цветовата палитра
работи с инструменти за чертане
работи с инструменти за рисуване със свободна ръка
оцветява
работи с инструменти за готови фигури
(затворен контур)
съхранява графичен, текстов файл или презентация
работи с инструмент за вмъкване на текст
в изображение
работи с инструменти за трансформация
на част от изображение
спазва правила за въвеждане на компютърен
текст
редактира текстов документ
форматира текст на ниво символи
форматира текст на ниво абзац
маркира област от клетки в електронна
таблица по зададени адреси
експериментира с данни в електронна таблица
разчита данни от диаграма в електронна
таблица
създава кратка презентация по зададена
тема с текст и изображение
спазва правила за представяне на компютърна презентация пред публика
Показателите на всеки критерий са: може/не
може, които се точкуват съответно с 1 т./0 т.
Скалата за получаване на оценката се образува като се съберат точките от двата модула:
тест (34 т.) и практическа задача (26 т.) и може
да е следната:
51 – 60 т. отличен 6
41 – 50 т. мн. добър 5
31 – 40 т. добър 4
до 30 т.
среден 3
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Теми за изходно равнище по ИТ за 5. клас
1. Въведение в информационните технологии
и компютърните системи. Диалог на потребителите с компютърни приложения.
2. Носители на информация и устройства за
достъп до носители на информация.
3. Организация на данните
4. Използване на интернет в ежедневието.
Правила за безопасна работа в интернет. Търсене на информация по зададена тема.
5. Електронна поща, изпращане и получаване
на електронно писмо. Прикачени файлове.
6. Работа със звукова и видео информация
7. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение.
8. Цветова палитра. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение.
9. Инструменти за изчертаване и рисуване
със свободна ръка.
10. Вмъкване на текст в графично изображение.
11. Преобразуване на графично изображение и
на части от него.
12. Отпечатване на графично изображение.
13. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ.
14. Форматиране на текст на ниво символи и
на ниво абзац.
15. Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експериментиране с данни.
16. Диаграми
17. Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация.
18. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения.

50

Тестови въпроси
1. Въпрос за основни информационни дейности - изброява, назовава, посочва…
2. Въпрос за основни информационни дейности - свързва с житейски примери.
3. Въпрос за компоненти за компютърна система - разпознава, описва, изброява…
4. Въпрос за правила за безопасна работа описва.
5. Въпрос за носители на информация - разпознава, описва, изброява…
6. Въпрос за организация на данните - определя файл,
7. Въпрос за организация на данните - определя папка,
8. Въпрос за организация на данните - назовава, посочва програма за визуализиране на файлова
структура.
9. Въпрос за организация на данните - обяснява копиране.
10. Въпрос за организация на данните - обяснява преименуване.
11. Въпрос за организация на данните - обяснява преместване.
12. Въпрос за организация на данните - обяснява изтриване.
13. Въпрос за организация на данните - обяснява създаване на папка.
14. Въпрос за интернет - определя интернет.
15. Въпрос за интернет - определя основни
услуги в интернет.
16. Въпрос за интернет - описва правила за
безопасна работа в интернет.
17. Въпрос за интернет - назовава програма
за търсене на информация в интернет.
18. Въпрос за интернет - описва начин за
търсене на информация в интернет.
19. Въпрос за електронна поща - описва компоненти на електронно писмо.
20. Въпрос за електронна поща - посочва инструмент за прикачване на файл в писмо.
21. Въпрос за звукова и видео информация разпознава компонентите на компютърната
система за възпроизвеждане и запис на звук.
22. Въпрос за графично изображение - определя графично изображение.
23. Въпрос за графично изображение - посочва основните цветове в RGB цветовата палитра.

24. Въпрос за графично изображение - различава основните цветове в RGB цветовата палитра и основните цветове в реалния свят.
25. Въпрос за графично изображение - посочва инструменти за чертане
26. Въпрос за графично изображение - посочва инструменти за рисуване със свободна ръка.
27. Въпрос за графично изображение - посочва инструменти за трансформация.
28. Въпрос за графично изображение - посочва инструменти за оцветяване.
29. Въпрос за графично изображение - посочва инструменти за вмъкване на текст в изображение.
30. Въпрос за графично изображение - посочва инструменти за отпечатване на изображение.
31. Въпрос за текстообработка - описва основни понятия при компютърна обработка на
текстове - знак, дума, абзац.
32. Въпрос за текстообработка - обяснява
правила при компютърна обработка на текстове.
33. Въпрос за текстообработка - посочва
инструмент за зареждане на текстов документ.
34. Въпрос за текстообработка - посочва
инструмент за редактиране на текстов документ.
35. Въпрос за текстообработка - посочва инструмент за съхраняване на текстов документ.
36. Въпрос за текстообработка - посочва
инструмент за форматиране на текст на ниво
символи
37. Въпрос за текстообработка - посочва
инструмент за форматиране на текст на ниво
абзац.
38. Въпрос за електронни таблици – описва
предназначение,
39. Въпрос за електронни таблици – изброява, определя основни елементи,
40. Въпрос за електронни таблици – разчита
данни от диаграма.
41. Въпрос за компютърна презентация - изброява основните елементи при компютърна
презентация.
42. Въпрос за компютърна презентация - описва видовете информация, които могат да се
представят в презентация.
43. Въпрос за компютърна презентация - познава правилата при създаване на презентация.
44. Въпрос за компютърна презентация - посочва често допускани грешки.

Практическа задача:
1. Създайте следното дърво от папки: … копирайте, преименувайте, изтрийте, преместете…
2. Създайте следното графично изображение… (четка, геометр. фиг., спрей, оцветяване,
изрязване, копиране…). Съхранете в папка… с
име… Изпратете на е-мейл...
3. Създайте графично изображение по зададена тема:...... Използвайте инструменти за
чертане, свободно рисуване, използвайте посочените характеристики на линията. Съхранете
в папка… с име… Изпратете на е-мейл…
4. Създайте текстов файл по следния образец:... Форматирайте текста както е указано.
Съхранете файла в … папка, с име… Изпратете
по ел. поща.
5. Отворете файла (електронна таблица)...
Променете следните данни… Запишете какви са
промените. Разгледайте диаграмата. Запишете
таблица с данните от диаграмата.
6. Намерете от интернет информация за…
(текст и изображение). Създайте кратка презентация на тема…, съдържаща 10 слайда с текст
и изображение, дизайн… Спазвайте правилата за
създаване на презентация.
Забележка: Според нивото на учениците учителя избира кои от задачите да включи в практическото задание. Ако е за по-ниска оценка - само на
ниво “по указания”, ако е за висока - ниво преценка
на инструментите.

Забележка: Според нивото на учениците учителя избира кои от задачите да включи в теста.
Ако е за по-ниска оценка - само на ниво запомняне,
ако е за висока - ниво приложение.
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(Име, фамилия, подпис)

…………………………..........................................................

Директор:

УТВЪРДИЛ

Урочна
единица
за

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

НЗ

информация; технологии; информационни дейности;
информационни
технологии;
компютърна програма; дигитално
устройство;
софтуер, хардуер;
компютърна система; клавиатура,
мишка; монитор;
принтер

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

интерфейс; меню;
прозорец; заглавен
ред; лента с
менюта; лента
за превъртане;
плъзгачи; диаУП: стартира, използва и приключва работа с
логов прозорец;
приложения (калкулатор, календар, часовник, игри и
др.); осъществява диалог с компютъра, като използва прозорец за
съобщения; лента
елементите на потребителския интерфейс.
с инструменти;
работен плот;
ред за съобщения;
текстово поле;
поле за отметка;
поле за алтернативен избор
(радиобутон)

ДОС: познава елементи на графичния потребителски
интерфейс и предназначението им; спазва основни
правила и стандарти за работа с дигитални устройства и носители на информация.

НЗ ДОС: познава основните информационни дейности;
1. Въведение
(нови познава и описва конфигурация на дигитално устройв информазна- ство (стационарно и мобилно) и различни носители
ционните
ния) на информация;
технологии и
компютърните системи.
УП: посочва примери от ежедневието, в които се
Компютърна
използват информационните технологии; разпознава
система.
и изброява основните компоненти на компютърната
Информационсистема и описва тяхното функционално предназнани дейности
чение; дава описание на понятията софтуер, хардуер,
компютърна система; посочва връзката между
хардуера и софтуера; класифицира устройства към
съответната група според предназначението им –
входни, изходни, входно-изходни; изброява и спазва
правила за безопасна работа и коректна експлоатация
на компютърната система; идентифицира ситуации,
в които са нарушени правилата за безопасна работа
и коректната експлоатация на компютърната система; изброява основните информационни дейности,
като дава примери от ежедневието; свързва основни
информационни дейности с елементи на компютърната система.

Тема на
урочна
единица

Запознаване
английски език
с понятието
интерфейс и
компонентите
му. Формиране
на умения за
стартиране,
използване и
приключване
на работата с
приложения.

Запознаване
английски език
с основните
информационни дейности и
връзката им
с компютърната система,
основните
компоненти на
компютърната
система и
правилата
за безопасна
работа

Дигитална
компетентност

Дигитална
компетентност

Всички дейности са в
индивидуална форма
на контрол и оценка.`

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки

Първи учебен срок – 18 седмици по 1 час седмично = 18 часа
Забележка

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС

ІХ 2. Въведение
в информационните
технологии и
компютърните системи.
Компютърна
система.
Информационни дейности
Потребителски интерфейс

ІХ

Месец
Учебна
седмица
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4.

5.

6.

7

Х

Х

Х

ХІ

НЗ

Урочна
единица
за

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

ДОС: спазва основни правила и стандарти за работа с носители на
дигитални устройства и носители на информация.
информация;
логически и
УП: изброява и разпознава най-често използваните
физически имена
носители на информация; разпознава устройствата,
на устройства
необходими за работа с различните видове носители
на информация; изброява и спазва правилата за
работа с носители на информация; идентифицира
ситуации, в които има нарушаване на правилата за
работа с носители на информация.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

Всички дейности са в
индивидуална форма
на контрол и оценка.

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки

Въвеждане на английски език Дигитална
понятието
компетентносители на
ност
информация
и видовете
им, правила
за работа с
носители на
информация
и формиране
на умения за
свързване на
устройства за
носители на
информация.
НЗ ДОС: познава организацията на данни във файлова
файл, папка, копи- Въвеждане на английски език; Дигитална
Организация
на данните.
структура
ране, изтриване, понятията
БЕЛ
компетентФайлове и
преместване,
файл и папка
ност
папки
УП: разграничава понятията файл и папка; именува
преименуване
и формиране
файлове по подходящ начин; познава най-често
на умения за
срещаните разширения на файлове; извършва основни
работа с папки
действия с файлове и папки; разглежда съдържанието
и файлове.
на папки от различни носители на информация;избира
подходящ изглед на визуализация на файлове и папки;
разпознава устройствата за достъп до носители на
информация в програма за управление на файлове и
папки.
У
Работа с
ДОС: познава организацията на данни във файлова
Затвърждаване английски език; Дигитална
(уп- структура
компетентфайлове и
на понятията БЕЛ
ражност
папки.
папка и файл и
нение) УП: извършва основни действия с файлове и папки;
Упражнение.
усъвършенстване на умения
за работа
с папки и
файлове
Използване на
НЗ ДОС: има представа за значението на електронните интернет;
Въвеждане на английски език, Компетентинтернет в
комуникации за функционирането и развитието на
браузер;
понятията
БЕЛ, час на
ности в
ежедневието.
обществото
адресно поле
интернет,
класа (безопа- областта на
Правила за
(уеб адрес);
браузер,
сен интернет), българския език
безопасна
УП: дава примери за ролята на интернет в ежедневи- хипервръзка
адресно поле, история и
Умения за
работа в
ето; описва и спазва правилата за безопасна работа в
хипервръзка.
цивилизации,
общуване на
интернет
интернет; зарежда уеб сайт чрез въвеждане на адрес
Формиране
география
чужди езици;
в адресното поле на браузер; придвижва се в уеб
на умения
Дигитална
пространството, като използва хипервръзки.
за работа с
компетентбраузер и безоност; Социални
пасна работа в
и граждански
интернет.
компетентности.
Електронна
НЗ ДОС: познава приложенията на интернет за комуника- електронно
Въвеждане на английски език; Компетентпоща. Създавация и споделяне на информация.
писмо; адрес за
понятията
БЕЛ
ности в
не на
електронна поща електронна
областта на

3. Носители на
информация.
Устройства
за достъп до
носители на
информация

Тема на
урочна
единица

Х

Месец
Учебна
седмица

Забележка
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У

НЗ

У

ХІ 8. Изпращане и
получаване на
електронно
писмо.
Упражнение.

ХІ 9. Търсене на
информация в
интернет.
Разширено
търсене.

ХІ 10. Работа в
интернет.
Упражнение

Урочна
единица
за

НЗ

Тема на
урочна
единица

ХІ 7. електронен
адрес.

Месец
Учебна
седмица

получател;
препращане;
прикачен файл

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

УП: подбира подходящи ключови думи за търсене на
информация по зададена тема;
използва възможностите за разширено търсене на
информация; посочва примери на търсещи машини.

ДОС: познава основни начини за търсене и обработване на дигитална информация; търси и извлича
информация при изпълнение на различни учебни задачи
в мрежова среда

УП: подбира подходящи ключови думи за търсене на
информация по зададена тема; използва възможностите за разширено търсене на информация; посочва
примери на търсещи машини.

ДОС: познава основни начини за търсене и обработтърсеща машина,
ване на дигитална информация; търси и извлича
ключова дума
информация при изпълнение на различни учебни задачи
в мрежова среда

УП: създава и изпраща електронно съобщениеприкрепя файл към електронно съобщениеотговаря на
електронно съобщение с един или повече получателипрепраща електронно съобщение до един получател
или групаспазва етични правила в електронната
кореспонденция.

ДОС: познава приложенията на интернет за комуникация и споделяне на информация взаимодейства
в мрежова среда за обмен на данни и ползване на
споделени ресурси.

УП: дефинира предназначението на електронна
поща; обяснява правилата за безопасно ползване на
електронна поща

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

поща,
българския език
електронно
Умения за
писмо, адрес
общуване на
на електронна
чужди езици;
поща и формиДигитална
ране на умения
компетентза създаване
ност; Социални
на електрони граждански
на поща,
компетентнополучаване и
сти.
изпращане на
електронни
писма.
Формиране
английски език; Компетентна умения
БЕЛ
ности в
за работа с
областта на
електронна
българския
поща.
език. Умения за
общуване на
чужди езици;
Дигитална
компетентност; Социални
и граждански
компетентности.
Формиране
английски език; Компетентна умения за
БЕЛ
ности в
търсене на
областта на
информация в
българския език
интернет.
Умения за
общуване на
чужди езици;
Дигитална
компетентност; Социални
и граждански
компетентности.
Усъвършенст- английски
Компетентности в
ване на умения език; БЕЛ,
за работа в
изобразително областта на
българския език
интернет
изкуство,
Умения за
технологии
общуване на
и предприечужди езици;
мачество,
Дигитална
география,
компетентистория и
ност; Социални
цивилизации,
и граждански
математика
компетентности.

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки
Забележка
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НЗ

НЗ

У

ХІІ 12. Графично
изображение.
Растерна и
векторна
графика

ХІІ 13. Цветова
палитра.
Създаване на
изображение с
готови фигури и рисуване
със свободна
ръка

ХІІ 14. Инструменти за
изчертаване
и рисуване със
свободна ръка.
Упражнение.

Урочна
единица
за

НЗ

Тема на
урочна
единица

ХІІ 11. Работа със
звукова
и видео
информация

Месец
Учебна
седмица

графично изображение;
графичен редактор;
пиксел

звукова карта;
видеокарта;
тонколони;
микрофон;
слушалки

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.
УП: посочва основните цветове в RGB цветовата
палитра; избира цветове от стандартната и разширената цветова палитра за основен и фонов цвят;
използва инструменти за оцветяване (запълване с
цвят, взимане на цвят от част от изображението);
създава собствени цветове.

RGB цветова палитра, стандартна и разширена
цветова палитра;
основни цветове
УП: различава векторно и растерно изображение;
в RGB цветовата
променя размера на графично изображение; запазва
палитра; инструграфично изображение, като задава подходящо име на менти за рисуване
файла; сравнява големината на файловете при просъс свободна ръка;
мяна на размера на изображението и при запазване в инструменти за
различни файлови формати.
оцветяване.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: разпознава файлове с графични изображения и
ги зарежда в графичен редактор; описва основните
функционални възможности на избрания графичен
редактор.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици
и презентации; умее да обработва и съхранява и
графични изображения в различни формати.

УП: разпознава компонентите на компютърната
система за възпроизвеждане и запис на звук; включва
коректни външни устройства за възпроизвеждане на
звук; използва компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация; контролира възпроизвеждането на видео и аудио информация.

ДОС: умее да използва възможностите на дигиталните устройства за възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание; използва компютърни програми за
работа с текст, графика, звук, видео, електронни
таблици и презентации.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

Запознаване с
компоненти
на компютърните системи
за работа със
звук и видео
и формиране
на умения
за работа с
програми за
възпроизвеждане на звук и
видео
Въвеждане на
понятията
графично
изображение,
графичен редактор, пискел
и формиране
на умения за
зареждане
на графично
изображение
в графичен
редактор.
Въвеждане на
понятията RGB
цветова палитра, основен
и второстепенен цвят
и формиране
на умения
за работа с
инструменти
за рисуване
със свободна
ръка, фигури и
инструменти
за оцветяване.
Усувършнствне
на умения за
работа със
затворени
контури и
инструменти
за рисуване със
свободна ръка

Компетентности в
областта на
българския
език. Дигитална компетентност

английски език; Дигитална
изобразително компетентизкуство
ност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

английски език, Дигитална
изобразително компетентизкуство
ност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

Изобразително Дигитална
изкуство,
компетентанглийски език; ност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

музика,
английски език,
ФВС, история
и цивилизации

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);
• комплексно изпитване (проект).

Всички дейности са в
индивидуална форма
на контрол и оценка.

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки
Забележка
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15. Вмъкване
на текст
в графично
изображение.
Характеристики на
символите.

16. Преобразуване
на графично
изображение.
Отпечатване

17. Създаване на
визуален проект по тема.
Упражнение

І

І

Тема на
урочна
единица

І

Месец
Учебна
седмица

У

НЗ

НЗ

Урочна
единица
за

УП: посочва основните цветове в RGB цветовата
палитра; избира цветове от стандартната и
разширената цветова палитра за основен и фонов цвят; използва инструменти за оцветяване
(запълване с цвят, взимане на цвят от част от
изображението); създава собствени цветове; вмъква
кратък текст в графично изображение; избира
подходящи шрифт, размер и цвят на текта; създава
графично изображение с кратък текст по зададена
тема; спазва правилата за правопис при вмъкване на
текст в графично изображение; посочва инструменти
за трансформация на изображение и на части от
него (промяна на размера на изображение,накланяне,
завъртане, обръщане, изрязване); създава изображения
с разнообразни инструменти и трансформации по
зададена тема; избира подходящи трансформации;

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: посочва инструменти за трансформация на
изображение и на части от него (промяна на размера
на изображение, накланяне, завъртане, обръщане,
изрязване); създава изображения с разнообразни
инструменти и трансформации по зададена тема;
избира подходящи трансформации; задава подходящи
параметри за трансформация; подготвя изображение
за печат, като задава настройки на принтера за
печат на графично изображение.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: вмъква кратък текст в графично изображение;
избира подходящи шрифт, размер и цвят на текта;
създава графично изображение с кратък текст по
зададена тема; спазва правилата за правопис при
вмъкване на текст в графично изображение

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

преобразуване
на изображние,
отпечатване на
изображение

символ; шрифт;
горен и долен
регистър на
клавиатурата;
клавиатурна
подредба БДС
стандарт;
QWERTY (фонетичен) стандарт;

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

Усъвършенстване на умения
за работа
с основни
инструменти
за работа
с графичен
редактор.

Въвеждане
на понятията символ,
шрифт,
размер, цвят
и стил на
текста и
формиране
на умения
за работа с
горен и долен
регистър
и вмъкване
на текст с
изображение.
Въвеждане на
понятията
завъртане, обръщане, наклон
и изрязване
на части от
изображение.
Формурат се
умения за промяна размера
на изображение
и подготовата
му печат.

Дигитална
компетентност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

английски
език; БЕЛ,
изобразително
изкуство

Дигитална
компетентност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

английски език; Дигитална
изобразително компетентизкуство
ност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

английски език;
математика,
изобразително
изкуство,
български език

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки
Забележка
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18. Групов
проект.
Обобщение

І

ІІ 19. Проверка на
знанията и
уменията
за работа
с графично
изображение

17.

Тема на
урочна
единица

І

Месец
Учебна
седмица

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

КО
(контрол
и
оценка)

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

Усъвършенстване на умения
за работа
с основни
инструменти
за работа
с графичен
редактор и
прилагане
на правила
за групова
работа.

английски език;
математика,
изобразително
изкуство

Дигитална
компетентност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки

УП: посочва основните цветове в RGB цветовата палитра; избира цветове от стандартната и разширената
цветова палитра за основен и фонов цвят; използва
инструменти за оцветяване (запълване с цвят,
взимане на цвят от част от изображението) ; създава
собствени цветове; вмъква кратък текст в графично
изображение;избира подходящи шрифт, размер и цвят
на текта; създава графично изображение с кратък
текст по зададена тема; спазва правилата за правопис
при вмъкване на текст в графично изображение;
посочва инструменти за трансформация на изображение и на части от него (промяна на размера на
изображение,накланяне, завъртане, обръщане, изрязване);

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

Контрол и
оценка на
учебните
постижения
на учениците
при работа с
компютърна
обработка на
изображения.

Изобразително Дигитална
изкуство
компетентност; социални
и граждански
компетентности, културна
осъзнатост
и умения за
изразяване чрез
творчество.

Втори учебен срок – 16 седмици по 1 час седмично = 16 часа

УП: посочва основните цветове в RGB цветовата
палитра; избира цветове от стандартната и разширената цветова палитра за основен и фонов цвят;
използва инструменти за оцветяване (запълване с
цвят, взимане на цвят от част от изображението);
създава собствени цветове; вмъква кратък текст в
графично изображение; избира подходящи шрифт, размер и цвят на текта; създава графично изображение
с кратък текст по зададена тема; спазва правилата
за правопис при вмъкване на текст в графично
изображение; посочва инструменти за трансформация
на изображение и на части от него (промяна на
размера на изображение, накланяне, завъртане, обръщане, изрязване); създава изображения с разнообразни
инструменти и трансформации по зададена тема;
избира подходящи трансформации; задава подходящи
параметри за трансформация; подготвя изображение
за печат, като задава настройки на принтера за
печат на графично изображение.

задава подходящи параметри за трансформация; подготвя изображение за печат, като задава настройки
на принтера за печат на графично изображение.
О
ДОС: работи в екип при създаване на проект; използва
(об- компютърни програми за работа с текст, графика,
обще- звук, видео, електронни таблици и презентации;
ние) създава, обработва и съхранява графична, текстова и
звукова информация и ги комбинира. умее да работи
в група при разработване и защита на проект и
изготвяне на необходимата документация

Урочна
единица
за
Забележка

58

НЗ

НЗ

У

ІІ 21. Правила при
компютърна
обработка
на текстове.
Редактиране
на текст

ІІ 22. Форматиране
на текст на
ниво символи
и абзац.
Параматри на
форматирането

ІІІ 23 Създаване
на текстов
документ
по тема.
Упражнение

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: форматира текст на ниво символи; разчита
указания за форматиране на символи; разграничава
промени, направени в текста на ниво символи;
разчита указания за форматиране на абзац; форматира текста на ниво абзац (подравняване, отстъпи,
междуредие) по предварително зададени параметри
за форматиране; разграничава промени, направени в
текста на ниво абзац.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: спазва основни правила при въвеждане на
компютърен текст – отделяне на думи, препинателни знаци, нов ред и нов абзац; въвежда текст
на български език; съхранява текстов документ в
указана папка, като избира подходящо име на файла;
изброява дейности, свързани с редактиране на
текст; извършва преместване, копиране, изтриване и
вмъкване на маркиран текст.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: разграничава структурните единици на текстов
документ - символ, дума, изречение, абзац; зарежда
документ, създаден с текстообработваща програма;
маркира основните структурни единици в текст;
извършва преместване, на маркиран текст.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

НЗ

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

ІІ 20. Основни
понятия при
компютърната текстообработка.
Структурни
елементи на
текстов файл

Урочна
единица
за

създава изображения с разнообразни инструменти и
трансформации по зададена тема; избира подходящи
трансформации; задава подходящи параметри за
трансформация; подготвя изображение за печат,
като задава настройки на принтера за печат на
графично изображение.

Тема на
урочна
единица

ІІ 19.

Месец
Учебна
седмица

шрифт, размер на
символ цвят на
символ, подравняване, отстъп,
междуредие

скрити символи
(непечатащи се
символи)

структурни
елементи на
текста: символ,
дума, изречение,
абзац

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

Усъвършенст- БЕЛ
ване на умения
за въвеждане,
редактиране и

Формиране
БЕЛ
на умения за
форматиране
на компютърен текст на
ниво символи и
абзац.

Въвеждане на БЕЛ
основните
структурни
елементи
на текста:
символ, дума,
изречение,
абзац и формиране на умения
за зареждане
на текстов
документ и
маркиране на
елементи на
текст.
Въвеждане
БЕЛ
на основни
правила за
въвеждане
на текст от
клавиатура
и формиране
на умения за
редактиране и
съхраняване на
текстов файл.

Дигитална
компетентност; Компетенстности в

Дигитална
компетентност; Компетенстности в
областта на
българския език

Дигитална
компетентност; Компетенстности в
областта на
българския език

Дигитална
компетентност; Компетенстности в
областта на
българския език

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);
• комплексно изпитване (проект).

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки
Забележка
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КО

НЗ

ІІІ 25. Проверка на
знанията и
уменията
за работа
в текстов
документ

ІІІ 26. Електронни
таблици.
Предназначение и основни
елементи.
Експериментиране с
данни

Урочна
единица
за

О

Тема на
урочна
единица

ІІІ 24. Създаване и
форматиране
на текстов
документ. Работа в екип.
Обобщение

ІІІ 23.

Месец
Учебна
седмица

УП: посочва основните елементи на електронната
таблица – клетка, ред, колона; задава адреси на
основни елементи от електронна таблица; обяснява
предназначението на електронни таблици; експериментира с данните в готов модел на електронна
таблица.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации.

УП: спазва основни правила при въвеждане на
компютърен текст – отделяне на думи, препинателни знаци, нов ред и нов абзац; въвежда текст на
български език; съхранява текстов документ в указана
папка, като избира подходящо име на файла; форматира текст на ниво символи; форматира текста на
ниво абзац (подравняване, отстъпи, междуредие) по
предварително зададени параметри за форматиране.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

УП: спазва основни правила при въвеждане на
компютърен текст – отделяне на думи, препинателни знаци, нов ред и нов абзац; въвежда текст на
български език; съхранява текстов документ в указана
папка, като избира подходящо име на файла; форматира текст на ниво символи; форматира текста на
ниво абзац (подравняване, отстъпи, междуредие) по
предварително зададени параметри за форматиране;
спазва правила за работа в екип.

УП: спазва основни правила при въвеждане на
компютърен текст – отделяне на думи, препинателни знаци, нов ред и нов абзац; въвежда текст на
български език; съхранява текстов документ в указана
папка, като избира подходящо име на файла; форматира текст на ниво символи; форматира текста на
ниво абзац (подравняване, отстъпи, междуредие) по
предварително зададени параметри за форматиране.
ДОС: работи в екип при създаване на проект; използва
компютърни програми за работа с текст, графика,
звук, видео, електронни таблици и презентации;
създава, обработва и съхранява графична, текстова и
звукова информация и ги комбинира.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

Контрол и
оценка на
учебните
постижения
на учениците
при работа с
компютърна
текстообработка.

БЕЛ

Усъвършенст- БЕЛ
ване на умения
за въвеждане,
редактиране и
форматиране
на текст и
работа в екип.

форматиране
на текст.

Дигитална
компетентност;
Математическа компетентност

Дигитална
компетентност; Компетенстности в
областта на
българския език

Дигитална
компетентност;
Компетенстности в
областта на
българския
език; Социални
компетентности

областта на
българския език

Всички дейности са в
индивидуална форма
на контрол и оценка.

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки

данни, електонна Въвеждане на математика
таблица, клетка, понятията
ред, колона, адрес клетка, ред,
колона, адрес
на клетка и
предназначение
на електронните таблици
и формиране
на умения за
експериментиране с данни
в електронна
таблица

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази
Забележка
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У

НЗ

НЗ

ІV 28 Електронни
таблици.
Упражнение

ІV 29. Основни
елементи на
компютърна
презентация.
Разглеждане и
редактиране
на готова
презентация.
Демонстриране

V 30. Създаване и
съхраняване на
презентация

Урочна
единица
за

НЗ

Тема на
урочна
единица

ІV 27. Диаграми.
Графично
представяне
на таблични
данни

Месец
Учебна
седмица

диаграма

Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

УП: създава кратка собствена презентация, съдържаща текст и изображения; прилага правилата при
създаване на презентация, посочва често допускани
грешки, избира подходящ за дадена тема дизайн;
вмъква изображение от галерия и файл в презентация; съхранява и зарежда създадена презентация;
съхранява и зарежда създадена презентация.

Презентация;
компютърна
презентация;
мултимедия;
презентационен
софтуер; слайдоУП: изброява основните елементи на компютърна
бекти в слайд;
презентацияописва видовете информация, които
слайдшоу; режими
могат да се представят в презентация, разглежда и на визуализация;
демонстрира готова презентация в различни режими селектиране на
на визуализацияредактира готова презентация като слайд/обект в
изтрива или размества слайдовепознава правилата
слайд; редактипри създаване на презентация и посочва често
ране на презендопускани грешки.
тация; текстова
кутия;
ДОС: умее да използва възможностите на дигитални- дизайн на слайд,
те устройства за възпроизвеждане на мултимедийно схема на слайд,
съдържание; създава, обработва и съхранява графична, галерия с изобратекстова и звукова информация и ги комбинира;
жения, правила
обработва мултимедийно съдържание, използва ком- при създаване
пютърни програми за работа с текст, графика, звук, на презентация,
видео, електронни таблици и презентации; създава,
правила за
обработва и съхранява графична, текстова и звукова представяне на
информация и ги комбинира.
презентация

ДОС: умее да използва възможностите на дигиталните устройства за възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание; използва компютърни програми за
работа с текст, графика, звук, видео, електронни
таблици и презентации;

УП: избира клетка, ред, колона и област от клетки в
електронна таблица; експериментира с данните в
готов модел на електронна таблица

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации;

УП: избира клетка, ред, колона и област от клетки
в електронна таблица; експериментира с данните в
готов модел на електронна таблица

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации;

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма

БЕЛ,
Дигитална
английски език; компетентност; Компетенстности
в областта
на българския
език; Социални
и граждански
компетентности

БЕЛ,
Дигитална
английски език, компетентгеография;
ност; Компетенстности
в областта
на българския
език; Социални
и граждански
компетентности

Дигитална
компетентност;
Математическа компетентност

Усъвършенст- математика,
ване на умения география
за експериментиране
на данни в
електронна
таблица и
умения за
разчитане
на графично
представяни
данни
Въвеждане на
понятието
компютърна
презентация
и формиране
на умения за
редактиране
на презентация
- изтриване и
разместване
на слайдове и
разглеждане и
визуализиране
на готова
презентация.
Формиране
на умения за
създаване на
презентация,
съдържаща
текст
изображения
и въвеждане
на основни
правила за
създаване на
презетнация.

Дигитална
компетентност;
Математическа компетентност

математика,
география

Формиране
на умения за
разчитане
на графично
представяне
на данни

• писмено изпитване
(дидактически тест);
• практическо изпитване (изпълнение на
практическа задача);
• комплексно изпитване (проект).

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки
Забележка
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У

У

КО

V 32. Компютърна
презентация.
Работа в
екип. Упражнение

VІ 33. Представяне на
презентация
пред публика.
Упражнение

VІ 34. Проверка на
знанията и
уменията по
информационни технологии

Урочна
единица
за

У

Тема на
урочна
единица

V 31. Преоктиране
и създаване на
презентация
по тема.
Упражнение

Месец
Учебна
седмица

УП: основни компоненти на КС; съответствия между
устройства и осн. информационни дейности; основни
елементи на интерфейса; правила за безопасна работа с КС; носители на информация; работа с файлове
и папки; интернет, уеб адрес, хипервръзка, сайт;
правила за безопасна работа в интернет; работа
с електронна поща; етични правила в електронна
кореспонденция; използва и контролира компютърни
програми за възпроизвеждане на звук и видео;
разпознава графични файлове разпознава растерна
и векторна графика; изброява основни възможностина графичен редактор; използва инструменти
за рисуване със свободна ръка и фигури; цветова
палитра; съхранява графичен файл прилага различни
трансформации на изображение; създава изображение
по тема; настройки за печат; структурни единици на
текст; въвежда текст по правилаю редактира текст
форматира текст (символи, абзац) създава текст по
тема; съхранява текств файл; основни елементи

ДОС: всички използвани до момента.

УП: прилага правилата при провеждане на презентация.

ДОС: умее да използва възможностите на дигиталните устройства за възпроизвеждане на мултимедийно
съдържание; създава, обработва и съхранява графична,
текстова и звукова информация и ги комбинира;
обработва мултимедийно съдържание.

УП: създава кратка собствена презентация, съдържаща текст и изображения;съхранява и зарежда създадена презентация; прилага правилата при създаване на
презентация.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира;

УП: създава кратка собствена презентация, съдържаща текст и изображения;съхранява и зарежда създадена презентация; прилага правилата при създаване на
презентация.

ДОС: използва компютърни програми за работа с
текст, графика, звук, видео, електронни таблици и
презентации; създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма
Нови понятия /
Опорни думи и
изрази

БЕЛ, английски
език;

Контрол и
БЕЛ,
оценка на
английски език
учебните
постижения
на учениците
при работа с
информационни технологии.

Формиране
БЕЛ
на умения за
представяне
на компютърна презентация
пред публика.

Усъвършенст- БЕЛ
ване на умения
за работа
в екип и
създаване на
презентация,
съдържаща
текст и
изображения.

Усувършентване
на умения за
проектиране
и създаване на
презентация.

Дигитална
компетентност; Компетенстности
в областта
на българския
език; Социални
и граждански
компетентности
Дигитална
компетентност; Компетенстности
в областта
на българския
език; Социални
и граждански
компетентности
Дигитална
компетентност; Компетенстности
в областта
на българския
език; Социални
и граждански
компетентности
Дигитална
компетентност; Компетенстности
в областта
на българския
език; Социални
и граждански
компетентности

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки
Забележка
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VІ 34.

Месец
Учебна
седмица

Тема на
урочна
единица

Урочна
единица
за

на електронна таблица; експериментира с данни;
разчита данни от диаграми основни елементи на
комп. презентация; размества слайдове; демонстрира
различни режими на визуалиация; избира дизайн
и тема; вмъква изображение в слайд правила за
създаване на презентация.

Компетентности като очаквани резултати
от обучението:
– на ниво ДОС
– за ниво учебна програма
Нови понятия /
Опорни думи и
изрази
Забележка

Разработил:...................................................................................................................................................................................
(Име, фамилия, подпис)

Контекст и дейности
Методи и форми
на оценяване по теми
Междупредметни
Дейности за:
Компетентности
и/или раздели
връзки

Приложение № 16 към т. 16

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА V КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА
Обучението по информационни технологии в
прогимназиален етап е насочено към овладяване
на базисни знания, умения и отношения, свързани
с учебния предмет, с изграждането на дигитални
компетентности на ученика и с приложението
им в различни предметни области.
В този клас се придобиват систематизирани
знания и умения за информационните технологии
и компонентите на компютърната система,
формират се нови знания и умения за търсене на
информация по дадена тема в интернет и безопасно ползване на услугата електронна поща, създаване и форматиране на текст на ниво символи
и абзац, създаване на компютърна презентация.
Акцентът в обучението в V клас е върху формиране на знания и умения за създаване и обработка
на графични изображения.
Учебното съдържание е представено в следните основни теми:

• Компютърна система и информационни
технологии
• Интернет
• Звук и видео информация
• Създаване и обработка на графично изображение
• Компютърна текстообработка
• Обработка на таблични данни
• Компютърна презентация
В програмата са включени въвеждащи теми
за работа със звукова и видео информация и използване на софтуер за обработка на таблични
данни. Основната цел на тези теми е да представят набора от софтуерни и хардуерни средства, които ще бъдат изучавани и използвани в
прогимназиалния етап на обучение по информационни технологии. Учебното съдържание се доразвива в програмите за VI и VII клас.
Важен компонент на учебните програми по
информационни технологии от V до VII клас е безопасността на децата в интернет.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
В края на обучението в V клас ученикът:
• разпознава основните компоненти на една компютърна система с общо предназначение и обяснява тяхното предназначение
• спазва основни правила при работа с компютърна система, периферни устройства и носители на информация
• демонстрира отношение на отговорен потребител при работа с компютъра, периферните устройства
и носителите на информация
• реагира на съобщенията, извеждани от приложенията при приключване работа с тях
• интерпретира съобщенията, извеждани на екрана при стартиране и приключване работата с компютърна система
• прилага съответстващата българска терминология при описание на дейности, свързани с компютърна система
• описва и спазва правилата за безопасна работа с компютърна система
• изброява различни средства за електронна комуникация
• търси и извлича информация по зададена тема в интернет
• използва основните инструменти за създаване и промяна на изображения в конкретен графичен редактор
• създава изображение с разнообразни инструменти по зададена тема
• изброява основното предназначение и възможностите на програмите за компютърна графика, текстообработка, електронни таблици и презентации
• обяснява основните понятия и дейности, свързани с използваните програми
• изброява и описва предназначението на основни услуги в интернет
• прилага правилата за безопасна работа в интернет
• зарежда интернет страници в специализирана програма чрез въвеждане на адрес
• използва електронна поща, като изпраща съобщения и файлове
• спазва етичните правила при комуникация чрез електронна поща
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Допълнителни уточнения за конкретния
учебен предмет
Обучението се осъществява в компютърна
зала, като за всеки ученик има самостоятелно
работно място.
Над 50% от часовете се организират под
формата на комбиниран урок, по време на
който учениците изпълняват практически
задачи.

Препоръчително разпределение на часовете:
56%
За нови знания и умения
30%
За упражнения в лабораторна среда и
работа по проект
6%
За обобщение
8%
За контролни работи

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Проверката и оценката на знанията и уменията в обучението по информационни технологии
трябва да бъдат насочени към измерване постигането на заложените в учебната програма очаквани резултати.
Очакваните резултати от обучението са
свързани с усвояването на специфична за предмета терминология, практически умения за решаване на задачи със средствата на информационните технологии, умения за аргументиране при
избора на технологично средство.
Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните резултати при оценяването
на знанията и уменията на учениците могат да
се използват различни методи и средства за проверка и оценка:
• Тестове, съдържащи въпроси и задачи със
структуриран отговор или с ограничена
свобода на отговора. Подборът на тестовите задачи трябва да се съобрази с формулираните в учебната програма очаквани
резултати. Тестовете дават възможност
да се обхване по-голям обем от учебното
съдържание за по-кратко време. Могат да
се използват за установяване на входно и изходно равнище или контролно, проведено в
рамките на 20-25 минути.
• Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютър в час.
Този тип задачи може да съдържа отделни
компоненти, които измерват усвояването
на конкретни умения за работа с изучавания
софтуер, умения за извличане на информа-

ция, умения за създаване на модели, умения за
творческо трансформиране и представяне
на различни видове информация в дигитален
формат и др.
• Изпълнение на практически задачи и малки
проекти за домашна работа.
• Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от
учебното съдържание.
• Оценяване уменията при работа по проект
въз основа на зададената роля на отделния
ученик при изпълнение на проекта.
• Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в
часовете, домашни работи, проучвания по
дадена тема, тестове. За оформянето на
портфолиото учителят може да посочи
кои от решаваните практически задачи ще
бъдат задължително включени в него и да
представи критерии за оценяване на отделните задачи и на портфолиото като цяло.
Задачите, включени като задължителни
компоненти, трябва да измерват постигането на формулираните в учебната програма очаквани резултати. Портфолиото
може да включва и допълнителни задачи.
Забележка: Индивидуалното портфолио
може да се използва за оценяване на отделен
ученик, при условие че всеки ученик работи самостоятелно на компютър, или включва само
компоненти, които ученикът разработва самостоятелно – домашни работи, проучвания,
тестове.

Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка:
Текущи оценки от устни, от писмени и от практически изпитвания върху конкретна задача

Оценки от контролни (теоретични или практически) или изходно ниво
Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени
критерии, домашни работи
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40%
30%
30%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Дейности за цялата програма, които могат
да се включват във всяка тема
Дейности, свързани с развитие на умения за
учене:
• Поставяне на задачи за работа с фрагменти от учебните помагала или
помощната информация с цел самостоятелно запознаване с елементи на
изучавания софтуер.
• Използване на демонстрации и експериментиране в средата на изучаваното
софтуерно приложение.
Дейности, свързани с развитие на уменията
за общуване на чужд език:
• Използване на английско-български речник за елементи от интерфейса на изучаваните софтуерни приложения.
Примерни дейности за отделни раздели и
теми
Дейност 1. Рисуване със свободна ръка на
тема „Народни празници и обичаи“. Демонстрират се социални и граждански компетентности,
културна осъзнатост и умения за изразяване чрез
творчество.
Дейност 2. Използване на инструменти за изчертаване при представяне на:
• геометрични обекти, изучавани в часовете по математика
• план на класната стая
• физични явления
Учениците демонстрират дигитални компетентности, математическа компетентност
и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите.

Дейност 3. Използване на разнообразни инструменти за изготвяне на поздравителна картичка, покана за събитие, пейзаж, природна забележителност и др. Учениците демонстрират
дигитални, социални и граждански компетентности, културна осъзнатост и умения за изразяване
чрез творчество.
Дейност 4. Прослушване на звукозаписи на откъси от популярни произведения, изучавани в часовете по БЕЛ и музика. Учениците демонстрират дигитални компетентности, развиват се
компетентности в областта на българския език.
Дейност 5. Разглеждане на видео клипове,
свързани с постижения в областта на науката и
технологиите. Учениците демонстрират дигитални компетентности, развиват се математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на
технологиите.
Дейност 6. Въвеждане и форматиране на текстове, изучавани в часовете по български език
и литература. Учениците демонстрират дигитални компетентности, развиват се компетентности в областта на българския език.
Дейност 7. Разглеждане на информация от сайтове, свързани с безопасно използване на интернет. Учениците демонстрират дигитални, социални и граждански компетентности.
Дейност 8. Търсене на информация по дадена
тема (исторически личности, опазване на околната среда и др.). Учениците демонстрират
дигитални компетентности и се развиват компетенции във всички останали области в зависимост от поставената тема.
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