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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 6 клас,
съоб
разено 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 могат 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 казуси, свързани с реалния 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 по информационни технологии и развитие на дигиталните
компетентности (вашите и на вашите ученици)
със 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/самооценяването
в обучението по ИТ.

Рубрики в уроците за нови знания:
• В този урок
• Искам да покажа
• Интересно
• Важно
• Задачи за самостоятелна работа
• Заедно с родителя
• Въпроси и задачи
Предизвикателствата в уроците за екипна работа са: търсещи, анализиращи, сравняващи и др.
В направения 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 учебния
предмет като един концентратор на умения в
обласи за генериране на съдържание (създаване на
текст/графика/видео), сигурност (правила за сигурна и успешна работа с дигитално устройстово), 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.
Защо някой от уроците са по-дълги? Това е
така, за да имате избор. Предложили сме много
и разнообразни проекти, задачи и предизвикателства, за да удовлетворим максимално изискванията на Вас, учителите, независимо в какви училища
преподавате и с какви ученици работите. Според
индивидуалните потребности на учениците Вие
имате възможност да изберете кое от предложеното да направите в клас, кое да оставите за домашна или за екипна работа, а ако учениците работят по-бавно, можете да пропуснете част от
задачите.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 удо-

3

влетворява едновременно потребностите на ученика, учителя и родителя. В този смисъл в нашия
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 нашия продукт (обучителни семинари, видеоканал, нови продукти към комплекта).
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Във връзка с последното вече разработваме за
вас учебни помагала за: Оценяване по ИТ 6., Ръководство за участие в изяви, свързани с ИТ, и много други
полезни и приятни изненади.

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 технология 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 несъотнесими 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 предизивкателството, така
и в задачи във 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
могат 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 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 за 6. клас.
Всеки урок започва с рубриката ПРЕДИЗВИКАТЕЛ
СТВО, 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 УПРАЖНЕНИЯ 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 нашия екип по темата за оценяването по ИТ
и в обучителни семинари.
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Входящо равнище
Урок № 1. Проверка на знанията и умения
та по информационни технологии
Опорни знания и умения:
– компютърна система;
– интернет;
– звук и видео;
– графично изображение;
– текстов документ;
– таблични данни и компютърна
презентация.
Основна цел на урока:
Контрол и оценка на учебните постижения на
учениците при работа с информационни технологии с учебното съдържание от 5. клас.
Дидактически материали:
работни листове
компютри
Дейности за контрол и оценка:
Тестовете могат да съдържат въпроси с
многовариантен избор или отворени 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.
Верни отговори на въпросите от теста:
1) Б
2) въвеждане – клавиатура
съхраняване – диск
обработване – процесор
разпространение – монитор
3) Д
4) В
5) CD, DVD, флашпамет, SD карта и др.
6) А, В, Г
7) Б
8) да разкаже на родителите си, учителя си за
поканата
9) А, Г
10) при увеличаване на размера качеството
на векторното изображение не се променя, а на
растерното – се променя; маркиран обект във
векторна графика може да се премести, да му се
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премахне фон а на растерната – не
11) Г
12) А, В
13) Г
14) В
15) с десен бутон, с Cut/Paste, с провлачване с
ляв бутон от Proba 1 в Proba 2
16) Б
17) В
18) Б
19) В
Предлагаме система от критерии и показа
тели за тест входно ниво за 6. клас:
1. Посочва информационна дейност.
2. Свързва информационна дейност с част на
компютърната система.
3. Посочва елементи на потебителски интерфейс.
4. Посочва правила за работа с компютър.
5. Назовава носител на информация.
6. Посочва адрес на електронна поща.
7. Назовава адресно поле.
8. Идентифицира решение при заплаха в интернет.
9. Посочва начини за твърдене на информация
в интернет.
10. Назовава разлика между векторно и растерно изoбражение.
11. Посочва инструмент на графичен редактор за рисуване със свободна ръка.
12. Описва трансформация на графично изображение.
13. Посочва характеристика на фигури в графичен редактор.
14. Посочва опция на настройка за печат.
15. Описва преместване на файл.
16. Посочва най-малката единица на компютърен текст.
17. Посочва характеристика на абзац.
18. Посочва основни елементи на електронна
таблица.
19. Посочва обект в слайд.
Показателите на всеки критерий са „знае“/
„не знае“ и се точкуват съответно с 1/0.
Практическите задачи имат за цел да проверят у учениците уменията за работа с ИТ,
изучени в 5. клас. В общ вид задачите могат да
изглеждат така:
Задача: Използвайте графичен файл…, направете редакция на текста в него или трансформация на част от изображението. Създайте текстов файл … със следните параметри: … (цвят

на буквите, стил, размер, отстъп, междуредие).
Съхранете файла с име… Създайте кратка презентация от поне 3 слайда на тема (чрез търсене на информация по дадени ключови думи)…

Изберете … дизайн, презентирайте в подходящ
режим. Изпратете файловете по електронната
поща на…

Проверка на знанията и уменията по информационни технологии
Входно равнище
тестова задача

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 практическа задача

1 2

точки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 точки

11 10

скала

33 – 40 точки

Справям се отлично.

25 – 32 точки

Имам незначителни пропуски.

17 – 24 точки

Мога и по–добре.

10 – 16 точки

Трябва да положа още усилия.

0 – 9 точки

Не се справям.
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Операционна система и носители на информация
Урок № 2. Основни единици за измерване
на информация
Нови знания и умения (НЗУ): единици за измерване на информация, бит, байт.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията единица за измерване на информация, бит,
байт.
Усвояване на умения за:
– сравняване на основни единици за измерване
на информация;
– обясняване разликата между единиците за
количество байтове (килобайт – кибибайт, мегабайт – мебибайт и т.н.);
– даване на примери за използването на основните единици за измерване на информация.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник, носители на информация.
План на урока
1. Представяне на данни
2. Единици за измерване на информация
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – с устна беседа и с помощта на
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.
– Целта на зад. 1 е визуализацията на различни
числа в бинарен код, т.е. да се симулира представяне на информацията в паметта на компютъра.
– Зад. 2 е свързана с преобразуването в мерни единици на стойности, зададени в километ
ри, килограми и литри. Нейната цел е преход
към заложените в учебната програма умения за
сравняване на основни единици за измерване на
информация.
– Целта на зад. 3 е реализацията на практически дейности, насочени към установяване разликата между единиците за количество байтове
(килобайт – кибибайт, мегабайт – мебибайт и
т.н.).
Целта на зад. 4 е затвърждаване на новите
понятия и умения, свързани с основни единици за
измерване на информация.
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3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа
с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване:
в този урок трудности могат да се очакват
при преобразуването на основните единици
за измерване на информация. Възможно решение – решаването на задачи, свързани с реални
житейски казуси като преобразуване на мерни
единици при разделяне на твърдия диск на дялове
(GB – МВ), съхраняване на файлове на флашпамети (MB – GB) и др.
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, есета по темата (примерно: Защо
има толкова много организации, които съдържат
в името си bit) и др. Основните акценти в тези
дейности трябва да бъдат основните понятия
единици за измерване на информация, бит, байт
и уменията за сравняване на основни единици за
измерване на информация.
Въпроси и задачи:
1. Един килобайт (KB) = 1000 байта (103). Тази
мерна единица се използва в десетичната бройна система. Един кибибайт (KiB) = 1024 байта
(210).Тази мерна единица се използва в двоичната
бройна система.
2. Примери от житейски ситуации, в които
се употребяват основните единици за измерване на информация, може да бъдат: съхраняването на информация на мобилно устройство, флашпамети и твърди дискове, трафик на мобилни
данни и др.
3. Задачата може да бъде формулирана и като
игра за кодиране на съобщения. Пример може да
бъде даден и със съхраняването на .txt файлове
под различна кодировка и разчитането им впоследствие.
4. Задачата е реализирана под формата на бинарна логическа игра, примери по която учениците могат да реализират и в последствие сами.
Подобен логически пример може да бъде направен и с играта „бикове и крави“.
5. Целта на задачата игра е откриването и
преобразуването на единици за измерване на информация, които се използват в ежедневието.

Самостоятелна работа:
1. Целта на задачата е усвояването на умения
за сравняване на основни единици за измерване
на информация чрез използване на софтуерни
приложения. Допълнително условие към задачата
би могло да бъде да се открият онлайн приложения, преобразуващи числа от десетична в двоична бройна система.
2. Приложение на задачата би могло да бъде
изготвянето на изображение, което да бъде поставено на работния плот на компютъра или на
мобилното устройство. В изписаните 0 и 1 имитиращи дъждовни капки могат да бъдат „заключени“ рождена дата или скрито послание.
3. Писането на есе може да обогати както познанията на учениците по темата, така и речевата им култура и уменията им за представяне
пред публика.

Урок № 3. Операционна система. Файлова
структура на организация на данните
Нови знания и умения (НЗУ): операционна система; контролен панел; файлова структура.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията операционна система, контролен панел,
файлова структура. Формиране на умения за настройки на операционната система и операции
с файлове и папки.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, носители на информация.
План на урока
1. Операционна система
2. Контролен панел
3. Файлова структура
Ход на урока:

Заедно с родителя:
1. Аналогична задача на зад. 3 от рубриката
„Въпроси и задачи“, чиято цел е кодирането в
ASCII и последващо разкодиране в разбираем за
потребителя вид. Очакваните резултати – развитие на умения за сравняване на основни единици за измерване на информация чрез сравняване
на файлове със записани еднакви съобщения в разбираем за потребителя вид и ASCII код.
2. Пример за реализация на задачата би могъл
да бъде даден с изчисляване на обема на данни,
които трябва да се прехвърлят от основната
памет на мобилно устройство към допълнителна такава.
3. Задачата може да се осъществи като начало на изследователски проект, свързан с използването на символи от „мъртви езици“ при изписването им в компютърни текстове или просто
като пример за унифициране на изписваните
символи на латиница и кирилица.
Предварителна подготовка: за реализация
на част от задачите е необходимо да се осигури
достъп до интернет, а за друга (тези, свързани
със сравняване на основни единици за измерване
на информация) – работни листове.

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.
– Чрез зад. 1 се демонстрират възможностите на Control Panel за настройка на лентата със
задачи. С нея се въвежда новото понятие Control
Panel и се обясняват възможностите за настройки на операционната система.
– Зад 2. е практически насочена, свързана с
персонализиране на стартовото меню на операционна система. Чрез нея всеки ученик, трябва
да придобие умения за настройка на стартовото меню.
– Със зад 3. и зад. 4 се въвежда понятието файлова структура и се актуализират понятията
файл и папка. Практическите задачи имат за цел
учениците да придобият умения за организиране
на данни, като създават йерархична структура
от папки и извършват операции с тях.
– Чрез зад. 5 се прави проверка на знанията,
свързана със свойствата на папките и файловете. В представената таблица, трябва да се
отбележат кои характеристики се отнасят за
файлове и кои за папки.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа
с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват, ако има ученици, които нямат достъп
до контролния панел на операционна система, за
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да извършат предвидените задачи. Също така
може да не са видими разширенията на файловите при визуализацията им. Препоръчва се учениците да използват потребителски акаунт
с достъп до контролния панел на операционната система или да се онагледят заложените настройки.
Междупредметни връзки: английски език,
технологии и предприемачество
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес
за учениците може да бъде използването на инструментите от контролния панел, свързани с
потребителския интерфейс (Фон, Часовник, Микрофон и др).
Въпроси и задачи:
1. Да, възможно е. Всеки потребител може да
определя, как да изглежда неговият профил, като
това може да бъде: цветова тема, парола за достъп, икони, файлове и папки на работния плот,
лента със задача, бутон Start и др.
2. Трябва да се посочат основните елементи
на потребителския интерфейс (икона, прозорец,
бутон Start, лента със задачи).
3. За да се направи зад. 3, трябва да се провери
дали не е заключена лентата със задачи. Щракнете с десен бутон върху нея и премахнете отметката Lock the taskbar, след това с мишката
провлачете лентата до горната част на екрана.
4. За поставяне на икона на приложение в менюто Start е необходимо да се щракне с десния
бутон на мишката върху него и да се избер Pin to
Start. Така всеки път, когато се избере бутонът
Start, ще се вижда изнесена иконата на посоченото приложение.
5. В зад. 5 учениците трябва да експериментират кога контекстното меню при щракване
на десния бутон на мишката, позволява създаване на нова папка. Това, което трябва да се отбележи, е че върху файл, икона и лентата със задачи
не може, а на празно място – може да се създаде.
Самостоятелна работа:
1. Основните видове потребителски интерфейс са: графичен и текстов (команден). Освен с
клавиатура и монитор компютърът може да се
управлява и с други входни устройства – кинект,
джойстик, електронна писалка и др.
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2. Прозорецът се нарича Command Prompt, и
чрез него потребителят може да въвежда команди и техни параметри, без да използва допълнителни приложения. Например за да се провери дали имаме интернет към определен адрес,
може да се използва команда ping.
3. Целта на зад. 3 е да се усвоят знанията и
уменията за работа с файлова система. Трябва
да се създаде йерархична структура от папки и
файлове в тях, като се следват предложените
критерии в задачата.
Изпълнението на посочените по-горе задачи
за самостоятелна работа е свързано с проведено от учениците проучване.
Заедно с родителя:
1. В зад. 1 трябва да се проучат заедно с родителите, какви съвременни мобилни операционни
система се използват вкъщи. Такива уреди биха
могли да бъдат: телефони, таблети, телевизори
и др. Най-известните мобилни операционни системи са IOS, Android, Symbian, Tablet OS, Windows
Mobile.
2. За да промените фоново изображение на
работния екран (Desktop), щракнете с десния бутон на мишката на празно място върху него и
изберете Personalize. В прозореца Settings се определя как да изглежда фонът на работния екран,
с изображение или с цвят. От областта Choose
your picture се задава изображението като фон,
като се избере някое от предложените или се добави ново от бутона Browse.

Предварителна подготовка: трябва да се
провери дали учениците имат достъп до нас
тройките на операционна система, така че да
има възможност да се реализират предвидените задачи в урока. Ако е необходимо, учителят
би могъл да извършва демонстрация на задачите
от неговия компютър и да организира беседа,
свързана с тяхното реализиране и приложимост.

Урок № 4. Носители на информация и фай
лови формати
Нови знания и умения (НЗУ): носител на информация; файлов формат.
Основна цел на урока: Развитие на компетентности, свързани с използване на различни
носители на информация за работа с файлове;
разпознаване кои от файловите формати се отнасят за текст, графика, презентации, аудио и видео; свързване на файлови формати със софтуерните приложения, в които могат да се използват.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник, носители на информация
План на урока
1. Носители на информация
2. Файлови формати
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: предизвикателство и дискусия как
да се реши то.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Целта на зад. 1 е учениците да се запознаят
със специфични методи на запис върху различни
носители на информация.
– Зад. 2 е свързана с разпознаването на вече използвани варианти на типовете файлове и техните разширения (предоставени в таблицата).
Допълнение към задачата биха могли да бъдат
посочени файлови разширения .bmp, gif и .txt, които учениците познават от активности в социалните мрежи или могат да направят асоциация
на разширението с типа на файла.
– Целта на зад. 3 е преобразуването на един
файл в друг чрез конвертиране. При липса или
слаба свързаност с интернет могат да бъдат използвани десктоп приложения като FormatFactory,
Freemake Video Converter, Any Video Converter Free
и др. с предварително съхранени от преподавателя видеофайлове. Ако учениците не разполагат с персонални мобилни устройства, може да
се направи само демонстрация.
– Целта на зад. 4 е работата с видео-файлови
формати и връзката на формата с качеството
на картината и размера на файла. При възможност видеофайлът може да бъде съхранен с файлови формати .mp4, .mov, .avi, .wmv и др.
– Зад. 5 е свързана с придобиването на компетенции за разпознаване на често използвани в
практиката файлови формати и съотнасянето
им с това кои от тях се отнасят за текст, графика, презентации, аудио и видео, както и свързване на файлови формати със софтуерните при-

ложения, в които могат да се използват.
– Идеята на зад. 6 е придобиване на умения за
визуализиране в няколко режима и с различен набор от характеристики на файла в програмата
Explorer с цел оптмизиране работата на потребителя с различен тип файлове.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с
въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: липса или слаба свързаност с интернет.
Възможно решение е изтеглянето на работни
файлове и инсталирането на десктоп приложения
за конвертиране на файлове, които не изискват
интернет връзка:
– FormatFactory
– Freemake Video Converter
– Any Video Converter Free
– Free HD Video Converter Factory
– Handbrake и др.
Междупредметни връзки: английски език,
технологии и предприемачество, изобразително
изкуство
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за
учениците може да представляват теми за дискусии, беседи, демострации и/или видео, свързано с различните носители на информация. Основните акценти в тези дейности трябва да бъдат
различните видове устройства, тяхното предназначение и метод на запис на информация.
Въпроси и задачи:
1. Възможни отговори на въпроса, свързан с
носителите на информация, които могат да
имат учениците вкъщи, са: флашпамет, CD, DVD,
BlueRay, грамофонни плочи, аудиокасети и др.
2. Отговори на задачата:
Звуков файл: mp3, wav, wma
Видеофайл: avi, mov, mpg
3. Задачата е изпълнима при работа в компютърен кабинет, в който всеки ученик разполага
с персонален компютър със записващо устройство. При липса на тези условия може да бъде направена само демонстрация, а задачата да бъде
изпълнена със запис на посочената в задачата
папка на друг тип носител на информация.
Самостоятелна работа:
1. Според метода на запис носителите на информация могат да бъдат с механичен, магнитен, оптичен и електронен запис.
2. Задачата има за цел развитието на компетентности, свързани с използване на различни
носители на информация и работа с файлове.
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Заедно с родителя:
1. За изпълнение на задачата могат да бъдат
използвани както сканирани или заснети с мобилно устройство или цифров фотоапарат стари
снимки, така и цифрови изображения, намиращи
се на различни носители на информация. Добре
би било да се изготви и списък-таблица, на който
да се обозначат номерът на снимката и типът
на носителя на информация, от който е взет за
колажа.
2. Някои от възможностите за съхраняване на
аудиофайлове са:
– мобилно устройство
– аудио рекордер (цифров или дигитален).
При записа на звук тези устройства съхраняват аудиофайлове, които могат да не бъдат
разпознати от компютъра. В този случай трябва да се конвертират и за това могат да бъдат
използвани посочените по–горе онлайн или десктоп конвертори.
Предварителна подготовка: необходимо е
да се изтеглят видео- и аудиофайлове, както и да
се инсталират файлови конвертори с цел ритмично провеждане на учебния час при липса на
интернет свързаност.

Урок № 5. Данни и информация
Нови знания и умения (НЗУ): единици за измерване на информация; настройки на операционната система; файлова структура на организация на
данните; работа с файлове и техните формати.
Основна цел на урока: Затвърждаване на понятията, свързани с единиците за измерване на информация; затвърждване на уменията за работа
и настройки с операционната система и файлова
структура на организация на данните, развитие
на компетенциите за опериране с файлове и техните формати.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник, носители на информация.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за НЗУ – предизвикателство и дискусия как
да се реши.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа
с новите понятия. Според УП понятията се въвеждат за първи път, но голяма част от тях 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.
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Дейности за затвърждаване на НЗУ
– Зад. 1 е свързана с предизвикателството и
указанието към него – най-високото ниво на създадените снимки от цифров фотоапарат да са
с обем 2,4 МВ, най-ниското 800 KB, а паметта
на фотоапарата да е 4 GB. Допълнително указание към задачата може да бъде изчисляването на
броя снимки, които могат да се направят с найвисоко качество при обем на паметта 8 и 16 GB.
– Целта на зад. 2 е затвърждаване на уменията за визуализиране в няколко режима и с различен набор от характеристики на файла в програмата Explorer с цел оптмизиране работата на
потребителя с различен тип файлове.
– Тъй като задачата е свързана със затвърждаване на уменията за работа с файлови формати
и връзката им със софтуерните приложения, в
които могат да се използват, то удачно би било
да се предостави възможност на учениците
сами да изберат приложението, с което да реализират задачата. Подходящи софтуерни приложения за реализацията на зад.3 са Paint. Paint.net,
InkScape и др.
– Зад. 4 е свързана с файловата организация в
рамките на една папка. Тя е продължение на предходните две задачи и изисква работа с програмата Explorer. Допълнение на задачата може да
бъде изискването за организация на файловете в
папката с личното портфолио на ученика.
– Зад. 5 изисква от учениците умения за преоб
разуване на мерни единици за измерване на информация от една единица в друга. Валидни онлайн калкулатори могат да бъдат използвани на
адреси:
http://www.convertunits.com
http://www.theonlineconverter.co.uk/memory–
converter
http://www.csgnetwork.com/memconv.html
– Целта на зад. 6 е свързана със затвърждаване на уменията за настройки на операционната
система. Добра идея е след задаване на подобни
настройки в края на часа или след изпълнение и
тестване на задачата да се върне първоначалната
настройка.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности могат да се
очакват при изпълнение на зад. 6 от урока, която
е свързана с настройки на операционната система. Ако достъпът до подобни настройки е ограничен от администратора, задачата трябва да
бъде изпълнена под формата на демонстрация.
Междупредметни връзки: английски език, математика, човекът и природата, технологии и
предприемачество.

Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики към урока, интерес
за учениците може да представляват създаването на изображения и задаването им като активни изображения за Desktop и Lock screen.
Въпроси и задачи:
1. Задачата е свързана с организацията на
файлове в рамките на една папка. Файловете
трябва да бъдат подредени по тип, а след това
селектирани, и да бъде отчетен броят на маркираните файлове в StatusBar.
2. Задачата осъществява междупредметна
връзка с учебните предмети математика и човекът и природата и може да бъде решена по
следния начин:
– изчислява се разстоянието от гр. Плиска до
гр. Велико Търново, използвайки:
– maps.google.bg
– bgmaps.com и др.
– изчислява се или се проверява чрез посочените ресурси за колко време ще го измине автомобилът;
– пресмята се броят на снимките, които ще
направи камерата по време на движение;
– изчислява се общият размер на данните в
мегабайтове и мебибайтове.
3. Примерни файлове, записани по следния начин *at.pn?, *og*.?ls?, S***d.??3, могат да бъдат:
*at.pn? – pat.png, mat.png, fat.png, rat.png и др.
*og*.?ls? – dogs.xlsx, bogs.xlsx, logs.xlsx
S***d.??3 – sound.mp3
4. Задачата е творческа, но добър вариант би
бил на учениците да бъдат предоставени предварителното заснети снимки от училището и
училищния двор.
Самостоятелна работа:
1. QR кодовете се съхраняват в графичен формат и могат да да бъдат разчетени от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни
телефони. Информацията в него може да бъде
текстова, URL или друга.
2. Иконите от интерфейса на операционната

система Windows са с файлов формат .ico. Задачата може да бъде разширена с проучване за файловия формат на изображенията, които се появяват в разделите на браузърите за отделните
интернет страници (.fav и .svg).
3. Задачата е свързана с уменията за работа
с файлова структура и организация на данните.
4. Възможни решения на задачата:
– Чрез търсене по критерий „размер на файла“
от полето за търсене в прозореца на папката.
– Сортиране по обем на файловете и ръчна
проверка на всеки отделен файл.
– Като се провери всеки файл самостоятелно.
Заедно с родителя:
обикновената фотография получава изображение на обекта, като регистрира върху
фотопластина (фотолента) различния интензитет на светлината, разсеян от различните
малки повърхностни елементи на обекта. Полученият негатив и проявената позитивна фотография дава само приближен двумерен образ на
тримерния обект. В този смисъл не може да се
говори за магнитен запис, въпреки че носителят
на информация е гъвкав.
Искам да покажа:
1. Control\Panel\Appearance\and Personalization\
Color
2. Control\Panel\Appearance\and Personalization\
Background
3.Телевизор може да бъде свързан с мобилно
устройство чрез Bluetooth с помощта приложения, предназначени за конкретен модул телевизор или по начина, по който се свързват всеки
две устройства чрез Bluetooth – осъществява
се връзка и се разрешава свързаността за всяко
едно от тях поотделно.
4. Облачните технологии предоставят следните начини за подреждане на файлове и папки:
име, собственик, последна промяна, размер на
файла.
Предварителна подготовка: снимки на училището и/или на училищния двор.
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Компютърна текстообработка
Урок № 6. Въвеждане и редактиране на
текст на български и на чужд език
Нови знания и умения (НЗУ): избор на език за въвеждане на текст.
Основна цел на урока: Изграждане на умения за
избор на език, на който да се въвежда текст от
клавиатурата; въвеждане и редактиране на текст
на български и чужд език; съхраняване на текстов
документ в различни файлови формати.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
План на урока
1. Въвеждане на текст
2. Редактиране на текст
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ – предизвикателството, дискусия
как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ:
Зад. 1 е практическа, и е свързана със затвърждаване на уменията за въвеждане на символи, цифри и
букви в текстов документ.
– Чрез зад. 2 се формират уменията за редактиране на текст с използването на клавишите Delete,
Backspace, а също и използването на символите от
горния регистър чрез клавиша Shift.
– Целта на зад. 3 е да се въведат умения за съхранение на текстов документ в различни формати и тяхното практическо предназначение.
– Чрез зад. 4 трябва да се направи сравняване
между форматите RTF и PDF и се отбелязват разликите в техния размер.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа
с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват, ако има инсталирани много допълнителни езици, което може да обърква или бави работата на учениците. Необходимо е задължително да е
инсталирана клавиатурна подредба по БДС.
Междупредметни връзки: български език и литература, английски език.
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока интерес за учениците може да представлява въвеждане на текст
на езика, който те изучават в училище.
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Въпроси и задачи:
1. Целта на задачата е затвърждаване на новите знания, свързани с текстов документ, и за съхраняването му в различни файлови формати. Учениците трябва да посочат предназначението на
форматите RTF, PDF, DOCX.
2. Задачата е практическа и е насочена към затвърждаване на уменията за въвеждане на символи и
знаци на български език и латиница.
3. Зад. 3 има проучващ характер, като учениците, трябва да сравнят разликите в размера на
отделните файлови формати. Може да се отбележи каква е разликата в размера между текстов
документ и такъв който е предназначен за онлайн
публикуване.
4. PDF е съкращение от Portable Document Format
(преносим формат за документи).
Самостоятелна работа:
1. Задачата е свързана със самостоятелната
подготовка и усвояване на уменията на учениците
за въвеждане на текст на български и чужд език,
който те изучават в училище.
Заедно с родителя:
1. Гледането на видеото заедно с родителите и
коментиране на правилната употреба на компютъра могат да доведат и до оценка и подобряване
на условията за работа вкъщи.
2. Едно от популярните приложения, което
се използва за отваряне на PDF файлове, е Adobe
Acrobat Reader, безплатно достъпен. Но има и други приложения, които биха могли да се използват
(Foxit Reader, Sumatra PDF и др.).
Искам да покажа:
1. Най-често използваните клавишни комбинации за преминаване между клавиатури на различните езици са: Alt + Shift или Ctrl + Shift.
2. Клавишна комбинация за преминаване между
различните езици на личното мобилно дигитално
устройство, в зависимост от модела, може да
стане чрез дигиталната клавиатура или чрез клавиш, който има такава функция.
3. След отваряне на PDF документ с текстов
редактор Word, файлът може да се конвертира в
редактируемите формати DOCX/DOC.
4. Файловете, създадени чрез Google документи в Облака, притежават всички основни инструменти за форматиране на текстова информация
като: шрифт, размер, стил, цвят на символите,
подравняване и др., а всеки файл може да се изтегли
в познатите форматите PDF, ODT, DOCX, RTF, TXT.
Предварителна подготовка: трябва да са налични файловете, предвидени в урока, за всеки работен компютър.

Урок № 7. Вмъкване и форматиране на
графични изображения
Нови знания и умения (НЗУ): позициониране на
изображение в текстов документ; завъртане и
обръщане на изображение в текстов документ.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията вмъкване и позициониране на изображение в
текстов документ; определяне размера и разположението на графичното изображение спрямо
текста; създаване на документ, като се използват текст и графични изображения.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, работни файлове.
План на урока
1. Вмъкване на графично изображение в текст
2. Форматиране на графично изображение в
текст
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мо
тивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Чрез зад. 1 се въвежда понятието вмъкване
на изображение. Практическата задача формира
умения за различните начини по които може да
се добави изображение в текстов документ.
– Със зад. 2 се придобиват умения за вмъкване и определяне на различни характеристики на
фигури.
– Зад. 3 е практическа, като основната є цел
е да се придобият умения за определяне размер
на изображение, като се запазват или променят
съотношението на страните. Трябва да се отбележи, че при неспазване на пропорциите образите в изображението могат да се деформират.
В задачата се актуализират и понятията Rotate
(Завъртане) и Flip (Обръщане), които би трябвало да се знаят от графичен редактор Paint.
– Чрез зад. 4 се формират уменията за разполагане на изображения спрямо текста. Разглеждат се различните начини за визуализиране на
инструментите за оформление и се дават примери, за тяхното приложение.
– Зад. 5 е практическа и чрез нея се развиват
умения за позициониране на изображение в рамките на роботния лист.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности могат да се
очакват, ако има ученици, които нямат достъп

до компютър и в ежедневието си не са се сблъсквали с употребата на информационни технологии. В някои от задачите е необходимо да има
осигурен интернет достъп.
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 като
съставянето на пъзели, покани и картички за
различни поводи. Основните дейности в тези задачи трябва да са свързани с изображения, върху
които основно да се прилагат действията позициониране, обръщане или завъртане.
Въпроси и задачи:
1. В тази задача трябва да се посочат трите
основни начина за промяна на размера на изображение в текстов документ:
– от контурните точки на самото изображение, когато е маркирано;
– от прозореца Size/Layout;
– от групата инструменти Format/Size.
2. Разликата между двете действия е, че при
Rotate на 180 изображението се завърта спрямо своя център, а при Flip Vertical обръщането е
спрямо долната страна на изображението.
3. Зад. 3 има за цел учениците да упражнят
новите знания, свързани с ротация, обръщане и
позициониране на изображение в текстов файл.
Може да се направи дискусия, в която да се посочат примери на документи, в които може да
се използва позициониране на изображение в текстов документ.
Самостоятелна работа:
1. Зад. 1 има за цел да затвърди уменията
за вмъкване и позициониране на изображение
в текста. Учениците трябва да потърсят информация и специфични характеристики за поизвестните модели 3D очила и да се приложат
изображения към всеки модел.
2. Чрез зад. 2 се формират уменията за създаване документ, като се използват текст и графично изображение. Необходимо е изо
бражението
да има подходящо оформление спрямо текста.
3. Зад. 3 има проучващ характер, свързан с намирането на инструмента Picture Border и експериментирането с различните негови характеристики (цвят, стил, плътност).
Заедно с родителя:
1. Тази задача включва две от новите понятия,
свързани с изображенията: промяна на размер и
оформяне на текста спрямо изображение. При
реализирането на задачата може да се наложи да
се изключи отметката за запазване на пропорци-
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ите Lock aspect ratio на прозореца Size/Layout или
да се използва инструментът Crop за премахване
на излишни области. След определяне на желания
размер на изображението, го оформете с инстумента Wrap Text/Behind Text (зад текста) и въведете нужния текст върху него.

Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: не се очакват трудности при реализацията на урока.

Предварителна подготовка: трябва да се осигурят работните файлове, упоменати в урока.

Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за учениците могат да представляват теми за дискусии,
беседи и/или видео, свързано с произведението, използвано за предизвикателството и задачите.

Урок № 8.Търсене и замяна на текст. Търсене
и получаване на помощна информация
Нови знания и умения (НЗУ): търсене и замяна
на текст, помощна информация.
Основна цел на урока: Развитие на умения за
търсене и замяна на текст в текстов документ
чрез задаване на определени критерии; развитие
на компетентности за търсене и получаване на
помощна информация.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
План на урока
1. Търсене в текстов документ
2. Замяна на текст
3. Получаване на помощна информация
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: предизвикателство и дискусия как
да се реши то.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Целта на зад. 1 е въвеждане на новите понятия търсене и замяна на текст. Указание: името
Тодор е налично на три места в текста.
– Вече въведени, новите понятия се развиват в
умения за търсене на текст, които от своя страна предоставя зад. 2. Задачата е свързана с търсене и отчитане броя на ключова дума в текст.
– Зад. 3 развива посочените в учебната програма умения в умения вече не само за търсене, но и
за замяна на текст. Указание: специалният символ
@ е наличен двадесет пъти в текста.
– Зад. 4 е свързана със затвърждаване на уменията за търсене и замяна на текст. Изписването
на непечатащи символи в текстовите полета е
валидно за текстовите редактори и в този смисъл в полето за търсене трябва да се въведат два
интервала, а в полето за замяна – един. Командата за замяна на двата интервала с един трябва да
бъде повторена няколко пъти – до пълно изчерпване на поставените един до друг интервали.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с
въпросите след урока.
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Междупредметни връзки: български език и литература, английски език

Въпроси и задачи:
1. Операцията Find позволява на потребителите да откриват ключови символи, думи и фрази (образец) в текстов документи. Операцията
Replace се използва от текстовите редактори за
откриване на текстови образци и за замяната им
с нов текст.
2. Задачата е свързана с развитие на компетентности за търсене и получаване на помощна
информация. Задачата може да бъде реализирана
не само в помощния център на текстовия редактор, но и в този на операционната система. В
този случай обаче трябва да се има предвид, че
операционната система Windows изисква интернет свързаност за достъп до помощния център.
3. Специфично в задачата е отпечатването на
първата от много страници в документ. Добре би
било да се обърне внимание на възможността за
отпечатване на документа с пейзажна ориентация.
4. Целта на задачата е затвърждаване на новите понятия и упражняване на дейностите, свързани с тях.
Самостоятелна работа:
1. Дейностите по задачата са свързани с търсенето на изображения, таблици, коментари, раздели, знаци за нова страница и др.
2. Find and Replace \ Special \ Paragraph Mark или
в текстовото поле Find What на диалоговия прозорец Find and Replace \ Find What се изписва ^p

Заедно с родителя:
1. Задачата е аналогична на зад. 2 от задачите
за самостоятелна работа. Условието е да се намери търсената дума, да се постави интервал
след нея и да се постави след него дума образец.
Добра идея е използването не само на указания в
задачата пример за използване на символите ^&,
а и примера от зад. 4 в учебника.
2. Задачата е свързана с развитието на умения за търсене и получаване на помощна информация – в този случай, търсене на изображение в
текстов документ.
Искам да покажа:
1. Задачата изпълнява условието за развитие
на компетентности, свързани с търсене и замяна на текст в текстов документ, но реализиран
в уебсреда.
2. Търсенето на информация в интернет
страница може да се извърши чрез стартиране
на simple търсачката на браузъра, в който е отворена страницата (Ctrl + F).
3. Търсенето на информация в PDF документ
може да се реализира по аналогичен начин като
този в браузър.

Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника.

Урок № 9. Форматиране на страница и
отпечатване на текстов документ
Нови знания и умения (НЗУ): размер и ориентация на листа, размер на текстово поле, номерация
на страници.
Основна цел на урока: Развитие на умения за форматиране на страница и отпечатване на текстов
документ. Развитие на компетентности, свързани със задаване на характеристики и номерация на
страницата на текстовия документ и отпечатването му на принтер.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.

План на урока
1. Характеристики на страница на текстов документ
2. Номериране на страница
3. Настройки за печат на текстов документ
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и мотиви
ране за НЗУ: предизвикателство и дискусия как да се
реши то.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Целта на зад. 1 е въвеждане на новите понятия размер на текстово поле, размер и ориентация
на листа (Page Setup, Layout, Margins). Дейностите
по задачата са предвидени да се извършват с документ, предоставен с материалите от диска към
учебника.
– Предназначението на зад. 2 е придобиване на
компетенции за форматиране размерите на страница на текстов документ (Paper size).
– Целта на зад. 3 е формиране на компетенции,
свързани с отпечатване на текстов документ на
принтер.
– Специфични, но задължителни умения при отпечатването на текстов документ са двустранното отпечатване на документ и отпечатването на
определени страници от него. Това е и предназначението на зад. 4 – отпечатване на четвърта страница от документ с повече от четири страници.
– Зад. 5 е изследователска, но изискваща допълнителни консумативи. При необходимост – направете само демонстрация.
Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с
въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за преодо
ляване:
липса или недостатъчна наличност на консумативи, свързани със задачите за принтиране.
Междупредметни връзки: български език и литература, английски език, човекът и природата
Допълнителни въпроси и задачи:
освен задачите в различните рубрики в урока,
интерес за учениците може да представлява създаването на собствени сертификати по темата на
предизвикателството или такива, свързани с друго
училищно мероприятие.
Въпроси и задачи:
1. Основните характеристики на страницата
на електронен текстов документ са граници на текста в листа, ориентация на листа, размер на листа
и др.
2. Ориентацията на страница на текстов документ може да бъде вертикална (Portrait) и хоризонтална (Landscape).
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3. В електронен текстов документ „белите
полета“ посочват точните размери на границите на текста. Те се въвеждат в диалоговия прозорец Margins/Custom Margins или в PageSetup/
Margins.
4. Задачата е свързана с изграждането на компетентности за задаване на характеристики
и номерация на страницата на текстовия документ и отпечатването му на принтер по зададени критерии.
5. Отпечатването на текст, съдържащ повече от една страница, може да се осъществи с
различна последователност на печатане на листовете:
– Отпечатва последователно всички листове
на отделните копия.
– Отпечатва непоследователно листовете
на копията.
6. Настройките за печат могат да бъдат променени чрез програмата за управление на всеки
принтер. Достъпът до тях се осъществява чрез
Control Panel.

Самостоятелна работа:
1. Работата по задачата изисква боравене с
голяма част от новите понятия, разглеждани в
урока, а именно – ориентация на листа, размер
на текстово поле, номерация на страници. По
възможност – отпечатайте документа, като
използвате различни характеристики за печат.
2. Дейностите, свързани с настройките за
печат, могат да бъдат извършени чрез специализиран софтуер, специфичен за съответната
марка и модел принтер, или чрез настройките в
Control Panel.
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Заедно с родителя:
1. Примери за дизайн или шаблонни форми
могат да бъдат използвани от библиотеките,
предлагани от текстовите редактори.
Искам да покажа:
За отпечатване на документ, намиращ се на
мобилно устройство, е необходимо инсталирането на допълнително приложение, което не е
част от тези, инсталирани заедно с операционната система. Примери за такива са:
– Cloud Print
– Mobile Print
– Cloud Printer
– Fiabee и др.
Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника, и консумативи за принтиране.

Урок № 10. Форматиране на страница и
отпечатване на текстов документ.
Упражнение
Основна цел на урока: Затвърждаване на новите понятия размер и ориентация на листа,
размер на текстово поле, номерация на страници. Надграждане на уменията за форматиране на
страница и отпечатване на текстов документ
и компетентностите за задаване на характеристики и номерация на страницата на текстовия документ и отпечатването му на принтер.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: предизвикателство и дискусия как
да се реши то.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Целта на зад. 1 е затвърждаване на новите
понятия размер и ориентация на листа, размер
на текстово поле, номерация на страници. Доб
ра възможност би била темата да се свърже с
училищно събитие като благотворителен кулинарен базар и др.
– Предназначението на зад. 2 е усъвършенстване на уменията за работа с текстов документ
и в частност уменията, свързани с графични
обекти. Пример за използването на фигури за
стилизирано изписване на текст с помощта на
фигури може да бъде видян на приложеното изоб
ражение.

– Зад. 3 е свързана с усъвършенстване на уменията за форматиране на страница на текстов
документ (Paper size) и настройка на размерите
на границите на текста (Margin).
– Зад. 4 е свързана с изграждане на критично отношение към собствената
и чуждата творческа дейност. В оценката може да
се включат и критерии за
стилово оформление на документа.
– Целта на зад. 5 е затвърждаване на новите понятия и усъвършенстване на
уменията, свързани с темата.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с
въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: не се очакват трудности при провеждане на учебното занятие.
Междупредметни връзки: български език и литература, английски език, история и цивилизации,
технологии и предприемачество

2. Аналогична на горепосочените задачи, чиято цел е надграждане на уменията за форматиране на страница и
отпечатване на текстов документ
и развиване на компетентностите за задаване
на характеристики и номерация на страницата
на текстовия документ и отпечатването му на
принтер.
Самостоятелна работа:
1. Задачата осъществява междупредметна
връзка с учебния предмет история и цивилизации
и едновременно с това покрива изискванията на
учебната програма по темата. Допълнителна задача със същото условие, използваща ресурси по
друг учебен предмет, би затвърдила новите понятия и изисквания за придобити компетенции.
2. Задачата е със сходни условия на предходната. Допълнителната задача би могла да бъде
такава, по която да се направи проучване, свързано с български или чужд автор на литературно
произведение, изследователи в областта на природните науки и др.
Заедно с родителя:
1. Да, може! Ако потребителят разполага със
специализиран софтуер или отвори PDF файла в
текстов редактор.
Искам да покажа:
1. Промяната на мерните единици в текстов
редактор може да се извърши от менюто File \
Options \ Advanced \ Display.

Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за
учениците може да представлява създаването на
собствени сертификати по темата на предизвикателството.
Въпроси и задачи:
1. Задачата има за цел да затвърди новите понятия и да доразвие уменията за работа с графични обекти в средата на текстов редактор.
„Нова година за теб ще бъде пълна с изненади,
чакат те безброй призове и награди!“

Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника, и такива, свързани с допълнителните
задачи, предложени в книгата за учителя.
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Обработка на таблични данни
Урок № 11. Създаване на таблица по модел
с данни от различен тип. Формат на пред
ставяне на данните
Нови знания и умения (НЗУ): формат на данни; тип на данни – числов, валутен, дата и час,
процент, текстов.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията формат на данни, тип на данни. Придобиване
на умения за създаване на електронни таблици по
модел; форматиране на данни; разпознаване проблеми, свързани с въвеждането на данни и тяхното разрешаване.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
План на урока
1. Създаване на таблица по модел
2. Типове данни
3. Форматиране на типа на данните
4. Форматиране на представянето на дан
ните
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мо
тивиране за НЗУ: представяне на предизвикателството, провеждане на дискусия как да се
реши предизвикателството и аргументиране
защо е подходящо представянето на данните в
табличен вид. Предизвикателството дава възможност за разработване на различни сценарии
за реализирането му, а вземането на решение
може да се представи и с дървовидна структура.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ
– В зад. 1 се изисква създаване на интелектуална (мисловна) карта за думата модел, което
може да бъде изпълнено индивидуално или в група.
По време на обсъждането на предложенията по
темата се обсъждат: модел (умален модел – макет на самолет) и възможността да използваме
технологии за дигитализиране и/или проектиране на модели; математически модел; бизнес модел; модел (от модата) и др. Новите понятия в
урока се въвеждат с помощта на вече изучени понятия за таблични данни в табличен редактор.
– Целта на зад. 2 е създаване на таблицата
по словесно описание на модела от задачата за
предизвикателсвото. Създаденият файл се съхранява.
– В зад. 3 се създава таблица за задача, свързана с предизвикателството по даден табличен
модел. Изисква се разширяване на модела и съх-
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раняване на файла с подходящо име. Да се обърне внимание на учениците да организират група
файлове по дадена задача, проект, мисия в една
папка.
– В зад. 4 се обръща внимание на втората
точка от урока за типовете данни и значението на форматирането на данните, за да се интерпретират правилно операциите, извършвани с тях. Така с дати се извършват операции
с дати, с текстове – операции с текстове.
След задача 4 са описани и ключови примери от
практиката.
– Описва се алгоритъмът за форматиране на
типа на клетка в електронна таблица, а също и
настройките на визуализирането
– В зад. 5 и зад. 6 се упражняват практически
умения за форматиране на числа и настройка на
визуалното представяне на точността. Да се
обърне внимание на учениците за разликата между визуализирането на числото с различен брой
десетични знаци и самото закръгляне на числото. Най-ясно това става с участието на форматираната клетка в последващи изчисления.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа с
въпросите във и след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват при ученици с недостатъчни умения за
четене с разбиране, при ученици със слаба подготовка по БЕЛ или друг майчин език, а също и при
ученици с недостатъчни умения за моделиране,
т.е. в задачите се изисква да се моделира решение от реален казус.
Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес
за учениците могат да представляват теми за
моделиране на данни от различни предметни области, интересни за тях. След анализа на ситуацията и моделирането на казуса до изчислителна
задача ще се окаже, че отново използваме вече
изучаваните модели.
Въпроси и задачи:
1. Това е един практически съвет как да разпознаваме типа на клетка, без да го проверяваме.
2. Обръща се внимание на различният начин на
изписване на число, по-голямо от 1000. Трябва да
се обясни още какво се случва, ако една таблица
е с форматирани данни в друг формат и какво

се случва след отварянето на такава таблица на
нашия компютър.
3. Това са номера на фактури, номера на автомобили, номера на банкови сметки, EОРИ номер,
номера на улици, магистрали и др.
Самостоятелна работа:
– При създаване на бордната карта можете да
изисквате моделиране в електронна таблица и ако
няма полета, в които можете да изчислите нещо
от нея, може да се направи бордната карта и чрез
таблица за улесняване на разположението на данните в нея. Можете да предложите на учениците
да се състезават за максимална прилика към един
оригинал, който да им покажете на проектор или
на файл.
– Във всяка гаранционна карта има числови данни – период на гаранцията; има времеви период на
валидност на гаранцията, има и име, на чието име
е гаранционната карта (данни от текстов тип).
– При избора на любим хранителен продукт
той трябва да е такъв, на който са описани съставките му. Можете да използвате и данни от
тип каталози. Колко вида данни има, които описват продукта?
– Данните, чиито тип трябва да промените,
са визуализирани с диези. При промяна на типа в
числов ще видите номерата на отделните въпроси, отговорите на които трябва да се попълнят.
Заедно с родителя:
1. В задачата се изисква моделиране на таблица
за изчисляване на цената за електричество.
2. Създаване на таблица по модел по аналогия на
предизвикателството.
3. Учениците могат да дискутират с родителите си модел на таблицата, която да дава полезна
информация за родителя. След това се обсъжда в
училище.
Предварителна подготовка: казуси с модели,
разработени електронни таблици по задачите с
урока (това дава възможност ученици с различни
умения и ниво на активност, независимо от темпото, с което работят, да достигнат до финалния резултат).

Урок № 12. Формули и функции с таблични
данни
Нови знания и умения (НЗУ): област; формула;
вградена функция.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията област; формула; вградена функция и придобиване на умения за извършване основни аритметични действия с въведени данни в електронна

таблица; определяне на реда на операциите в
аритметичен израз; използване на вградени функции и формули за извършване на пресмятания.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, ресурсни файлове.
План на урока
1. Област в електронна таблица
2. Формули в електронна таблица
3. Вградени функции в електронна таблица
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мо
тивиране за НЗУ: предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: актуализиране с беседа понятията клетка и област
от клетки, с които учениците са запознати от
ИТ 5. клас.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: беседа за
въвеждане на новите понятия: област, маркиране на област и адрес на област.
– В зад. 1 учениците трябва да съобразят, че
в различните клетки трябва да се въведат различни формули поради разликата във видовете
мили. На учениците се обяснява, че въвеждането
на формула в клетка започва със знака равно. Обсъжда се полезността от изчисленията в електронна таблица, а именно многократно изчисляване и бързина на изчислението, многократно
използване на модела. Описани са примери на записване на математически операции.
– Целта на зад. 2 е обръщане на внимание за
приоритета на изпълнение на математическите операции. Има разлика между двата посочени
примера и резултатът ще бъде различен.
– В зад. 3 да се обърне внимание на учениците,
че има разлика между математическата формула и формулата в електронна таблица. Да се провокират учениците с въпроса: „Какъв ще бъде
резултатът, ако се напише математическата
формула в клетка?“, за да видят, че ще се визуализира в клетката не изчисление, а текстът на
формулата.
– В зад. 4 се поставя проблем, в който се налага
употребата на вградени функции. За една и съща
операция (събиране на множество стойности)
се разглеждат различни начини на изпълнение.
Описан е общият алгоритъм за вмъкване на
вградена функция в клетка от електронна таблица. По учебна програма учениците трябва да
изучават намиране на минимална и максимална
стойност, сума и средно аритметично. При използването на средно аритметично да се обърне
внимание как изчислява вградената функция, ако
има непопълнени със стойности клетки.
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– Разглежданата предметна област в зад. 5 е
свързана с актуалната тема за риска. Предложени са оферти за индивидуални и семейни застраховки. Необходимо е да се изчисли разходът на застраховка на човек.
– В зад. 6 е необходимо да се моделира изчисление, в което се използват проценти. Обърнете
внимание на учениците в таблицата след зад. 1
как се изписва процент и дискутирайте изменението на процентите при отстъпки и бонуси.
4. Дейности за затвърждаване на НЗУ: задачи
за самостоятелна работа и след урока.

период от време (седмица, две седмици) и след
което да се сравнят за двете седмици показателите.
2. Може да се обсъждат теми за семейството,
за хобито или за работата на родителя.

Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: в този урок могат да се очакват трудности за някои ученици, които имат проблеми с
разбирането на текста поради езикови бариери.
Могат да имат затруднения със създаването на
модела на задачите ученици със затруднения по
математика, а също и за пресмятане на изрази,
изискващи познаване приоритета на операциите.

Опорни знания и умения: аритметични
действия в електронна таблица, клетка, област,
адрес, формули, функции.

Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество

Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, ресурсни файлове.

Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за учениците могат да представляват и други казуси
от учебни предмети или от всекидневието им,
които могат да моделират до таблично представяне и да направят електронна таблица, за да
извършат определени изчисления. Възможно е с понапреднали ученици предоставянето на задачи, в
които по дадено изчисление да имат да направят
обратно изчисление или да потърсят стойност,
от която зависи резултантна стойност.

Ход на урока:
Въвеждащото предизвикателство цели да
представи процеса по анализ на реална ситуация
до създаването на модел (рецепта за готвене), а
също и сравнение на два варианта и обосноваване на избор на по-добро решение по отношение
на цената.
В отделните задачи се реализира разрешаването на поставения проблем в предизвикателството.
В зад. 1 проектираме модела на таблицата.
Отделяме специално внимание на видовете разходи. Поетапно се разширява моделът (в зад. 2),
така че разходите са от себестойност до цена.
В зад. 3 и зад. 4 се обръща внимание на личен и семеен бюджет и ролята на ученика и
свързаността му със семейния бюджет. Зад. 4
има и възпитателен характер, свързан със самооценка на разходите.

Въпроси и задачи:
1. Изисква използването на изучаваните вградени функции MIN(), MAX(), AVERAGE(). Задачата
може да се изпълни и с реални данни за групата, в
която са учениците.
2. Изберете мерна единица заедно с учениците, обсъдете модела на таблицата и оставете
на тях да изчислят самостоятелно.

Предварителна подготовка: трябва да са налични ресурсните файлове към задачите за провеждане на урока.

Урок № 13. Изчисления в електронна табли
ца. Упражнение

Основна цел на урока: Моделиране на таблични данни, аритметични действия с данни в електронна таблица, работа с вградени функции,
проектиране и изчисления с формули.

Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: очакваните трудности са свързани с
различното темпо на работа, което може да се
разреши с предварително подготвени поетапни
решения на задачата, с цел всички да стигнат до
изводите в рамките на часа.

Самостоятелна работа:
1. Учениците могат да изберат две мерки, понапредналите ученици да изберат три мерки.
2. Препоръчва се, за да не се допускат грешки
при писане, а също и при писане на букви, които
се визуализират еднакво, но са на български език
вместо на английски език. Препоръчва се още и защото маркирането е по-бързо от писането.

Междупредметни връзки: технологии и предприемачество, математика

Заедно с родителя:
1. Задачата може да се изпълни и в следния вариант: родителите дават касови бележки от гориво, които учениците обработват за определен

Допълнителни въпроси и задачи: да могат
да предложат друга дейност, изискваща подобен
модел на работа. Например създаването на макет на самолет и др.
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Въпроси и задачи:
1. Изчисляват се консумативи за училище.
Предполагаемите формули включват умножение,
събиране и използване на процент.
2. Разглеждането и разучаването на публикуваното в сайта на НСИ информира гражданите
за наличието на тези данни и ги възпитава да ги
използват за лични цели. Например в тази задача
е предложено от авторите да се сравни даденото там потребление с това на домакинството
на ученика. Да се обърне внимание как се променя
потреблението, ако семейства живеят заедно,
ако ученик живее сам.
Самостоятелна работа:
1. Изчислява се разход за електричество, като
при моделиране на таблицата се залага на разделяне на разхода за дневна и нощна тарифа.
2. В автомобилите също може да има компютри. С тях се управлява автомобилът като се
следят показателите му за гориво, масло и др.
Заедно с родителя:
1. Предлага се изчисляване на разходи за електричество. Полезна тема е да се обсъди кой уред
какво потребление има.
2. Предлага се добавяне на калории към разработения вече шаблон за рецептата, реализиращ
предизвикателството.
Предварителна подготовка: подготвени ресурсни файлове към задачите, поетапно решение
на някои от задачите за посрещане на евентуални затруднения от учениците.

Урок № 14. Характеристики на оформле
нието на клетките и данните
Нови знания и умения (НЗУ): рамка на клетка,
ориентация на текст в клетка, разположение на
съдържанието в клетка.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията рамка на клетка, ориентация на текст в
клетка, разположение на съдържанието в клетка
и придобиване на умения за задаване на различни характеристики за оформлението на клетка
и данните в нея: шрифт, размер, подравняване,
ориентация, рамка, цвят на рамка и клетка; използване на средствата за автоматично форматиране на клетките; откриване на разлика
между форматиране на клетка и съдържание и
формат на данните.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, ресурсни файлове.
Ход на урока:
– Дейности за въвеждане на темата и мо-

тивиране за НЗУ – предизвикателството, дискусия как да се реши предизвикателството.
В предизвикателството се описва проблемът с визуалната грамотност и умението за добро форматиране на документи.
Въвежда се оформление на таблица и се прави беседа за разликите между таблица в текстов документ и таблица в електронна таблица. Може
да се зададе въпросът и за таблиците в презентации.
– В зад. 1 се разглежда рамка на клетка, а в самата задача се разрешават проблеми с форматирането на рамка на клетка. За всяка от разглежданите характеристики в този урок ученикът
трябва да проучи може ли да се копира форматът и по какъв начин. Има ли други способи за
бързо форматиране?
– В зад. 2 се разглежда ориентацията на текст
в клетка и се обръща специално внимание на
практичността и критичната оценка за упот
ребата на тази и другите опции за форматиране. Изучаването на тези характеристики не означава, че трябва да прилагаме всяка от тях във
всеки документ.
– В зад. 3 се разглежда оцветяването на клетка. Обърнете внимание на препоръките в самия
учебник към ученика за избора на цветове, при
положение че ще отпечатваме в черно/бяло.
– Следват примери и обяснения за автоматичното форматиране, които могат да се разгледат и да се дискутира защо, кога и как се прилагат. Обръщаме внимание, че при задаването
на всеки формат трябва да знаем и как се премахва (изтрива). В зад. 4 се форматира таблицата с шаблон за автоматично форматиране.
– В зад. 5 се предлагат дейности по проучване, проектиране на таблица и изчисления в нея за
определена цел.
– Дейности за затвърждаване на НЗУ – дискусия след всяка задача.
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: в този урок не се предвиждат особени
затруднения.
Междупредметни връзки: технологии и предприемачество, математика
Допълнителни въпроси и задачи: по предложение на учениците друга задача, подобна на зад.
5, с която разрешават проблем в класа, в училището.
Въпроси и задачи:
1. Вече са проверили дали могат да копират
формата, така че могат да отговорят на 1. и 2.
въпрос.
2. Във файла BDG.png е дадена извадка от раз-
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писание, което трябва да се редактира, за да
стане читаема таблицата. Авторската задача
може да бъде свързана с изчисление на време.
Самостоятелна работа:
1. Това е рядко използвано свойство за настройка.
2. В такъв календар можете да разпечатате и
да си записвате важни събития за класа. Може да
се използва и електронно.
Заедно с родителя:
Предлага се обсъждане на съществуващи електронни таблици, които родителят вече използва и чието форматиране може да се подобри,
с цел по-добра читаемост на компютър или на
хартия.
Предварителна подготовка: подготвени ресурсни файлове към задачите, поетапно решение
на някои от задачите за посрещане на евентуални затруднения от учениците.

Урок № 15. Обработка на таблични данни.
Упражнение
Опорни знания и умения (ОЗУ):
– извършване на основни аритметични действия с въведени данни в електронна таблица;
– определяне реда на операциите в аритметичен израз;
– прилагане на вградени функции;
– прилагане на формули за извършване на пресмятания;
– задаване на различни характеристики за
оформлението на клетки и данните в тях.
Основна цел на урока:
Усъвършенстване на умения за изчисления в
електронна таблица: аритметични действия,
формули и функции както и усъвършенстване на
умения за оформление на клетки.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, файлове.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ЗУ – с предизвикателството се поставя казус за решаване и
се актуализират необходимите знания и умения
за решаването му. Трябва да се планират парични средства – очаква се да се използват знания
по математика за извършване на аритметични
действия с данните – събиране, изваждане, умножение и деление. Обосновава се използването на
електронни таблици за изчисление – основната
им функция.
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2. Дейности за затвърждаване на ЗУ – зад. 1
упражнява създаване на електронна таблица по
модел и формули:
Разходи фирма 1: бр. ученици*тениска
жълто+бр. ученици*къси панталони жълто
Разходи фирма 2: бр. ученици*тениска
червено+бр. ученици*къси панталони червено и
т.н.
Общо разходи: =SUM();
Средна цена: =AVERAGE().
Зад. 2, зад. 3 и зад. 4 затвърждават уменията
за създаване на таблица по модел, въвеждане на
данни в клетка и работа с формули. В същата
електронна таблица, в същия лист (може и в друг,
както прецени учителят) се изчислява цената на
всеки артикул:
цена = брой*ед. цена. В зад. 3. разходите на
гост 1 са общо = 20 + пътни + нощувки. Общо разходи за почерпка или командировъчни = SUM().
Зад. 5. усъвършенства умения за оформление
на характеристиките на клетките в електронна
таблица: цвят, стил, размер, шрифт на символите; фон, рамка, ориентация и др., както и усъвършенства умения за работа с типове данни.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности могат да се
очакват с пропуски по математика – реда на
аритметичните действия. Трудности има и при
въвеждане на формули – знаците от клавиатурата, както и при въвеждане на аргументите на
функцията и тяхното осмисляне. Трябва да се затвърждават с повече задачи.
Междупредметни връзки:
математика, БЕЛ
Въпроси и упражнения:
1. Учениците създават по модела таблица и я
попълват чрез формулата
м/с = (км/ч *1000)/3600.
2. Използвайте упътването в задачата.
3. Тази задача е за покриване на третото ниво
в таксономията на Блум – приложение на знанията. Явно изразена междупредметна връзка с математика. Трябва да се намери лицето на плувния
басейн, т.е. на паралелепипед без горната основа,
изразено с брой плочки с размер 25х25 cm. Да се
изчислят точно колко са сините и колко черните
плочки като част от цялото лице и накрая да се
пресметнат разходите за лепило с дадените числа. Да се коментира какъв е типът на данните в
клетките, закръглянето.
4. Задача за разбиране – създаване на таблица
по модел с дадени указания какво да се изчисли.
5. Задача за разбиране – създаване на таблица
по модел с дадени указания какво да се изчисли
чрез вградени функции.

Самостоятелна работа:
Верни са = Разход – 5 % *
Разход и = 95 % * Разход
1. Творческа задача за затвърждаване на знанията и уменията по електронни таблици, използвайки знания по математика. Трябва да се намери общо лицето на всички фигури от чертежа и
да се изчислят разходите по данните от файла.
2. Отново творческа задача – развива освен
гореспоменатите умения и умения по предприемачество.

Урок № 16. Обработване и съхраняване на
текстови и таблични данни. Работа по про
ект. Обобщение
Опорни знания и умения (ОЗУ):
– основни единици за измерване на информация;
– съхраняване на файлове и папки на различни
носители на информация;
– въвеждане и редактиране на текст;
– вмъкване и форматиране на изображение в
текстов файл;
– търсене и замяна на текст;
– форматиране на страница и отпечатване;
– прилагане на различен формат на данни в
клетка;
– прилагане на формули и вградени функции;
– характиеристики на оформлението на клетки и данни.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за работа с текстови и таблични данни.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, файлове.
Ход на урока:
а) Дейности за обобщение: Предизвикателството въвежда учениците в реален казус, за
решаването на който ще са им нужни знания и
умения от текстови таблични данни. Данните
с размерите на телата трябва да се вземат от
файла Size.docx от диска към учебника. Чрез трите вида предизвикателства ВРЕМЕ, ТЕХНОЛОГИИ
и РОЛИ учениците навлизат в основните моменти при работа по проект и започват да усъвършенстват уменията си за работа в екип, които
са формирани от 5. клас. Особено е важно учителят да помогне при разпределението на ролите.
Ако няма роли, резултатът от проекта не е ясен,
оценяването е невъзможно. Основните въпроси,
които може да се включат в беседата, са описани
в предизвикателството ТЕХНОЛОГИИ.
б) Дейности за затвърждаване на ЗУ: След
като са разпределени ролите, следват 1., 2. и 3.

задача за различните специалисти. В зад. 1 трябва
да се създаде електронна таблица, която изчислява разходите за дърво и боя и затвърждава умения
за създаване на таблица по модел за работа с формули и функции, както и оформяне на характеристиките на клетка. Зад. 2 има междупредметна
връзка с математиката и цели да се припомнят
знания и умения за работа с графичен редактор.
Акцентира се върху Shapes (фигури) в редактор
за векторна графика, например текстов редактор. Зад. 3 усъвършенства умения за работа с
текстов редактор, въвеждане и редактиране на
текст, вмъкване на изображение, форматиране
на текст, изображение и страница за печат.
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: Пропуски по математика.
Междупредметни връзки:
математика, БЕЛ
Въпроси и задачи:
1. Колко литра боя: лицето на паралелепипед с
размери дължина – 5614 km, широчина – 0,05 m и
височина – 2,80 m. За втория въпрос от задачата
трябва да се посочат допълнителни данни за цената на боята и разхода є на кв. м., например: 1 L
за 6,5 m2.
2. В електронната таблица с изчисляването на
лицата на всяко тяло да се намери обемът на всяко тяло и да се добави вградена функция MIN() и
MAX() и да се изчислят.
Задачи за работа в екип:
1. Тази задача е с междупредметни връзки с български език и литература и технологии и предприемачество. Тя цели на ниво приложение на знанията и уменията да се упражнят умения за работа с
текстов редактор: въвеждане и редактиране на
текст, вмъкване и форматиране на изображение.
2. Тази задача отново е на ниво приложение на
знания и умения за работа с електронни таблици и
има междупредметна връзка с предприемачество.
Искам да покажа:
1. В споделена папка (One Drive, Google Drive и др.).
2. Ако в кабинета има интерактивна дъска, ученик да покаже как може да се рисува с инструментите на софтуера є: фигури или готови обекти
от галерията.
3. Един вариант е да се обърне листът хоризонтално (Landscape) и да се направи текст в две колони (Layout/Columns) или да се вмъкне таблица без
рамка от един ред и две колони.
Заедно с родителя:
1. Съвместната дейност с родителя може да се
докладва от ученика – разпечатка или изображение
на проектиран екран.

25

2. Google Skatch Up, FreeCAD, Wings 3D, Daz
Studio, Open SCAD, AutoDesk 123D, Meshmixer 3.0,
3DReshaper и др.

Урок № 17. Проверка на знанията и умени
ята по компютърни системи, текстообра
ботка и таблични данни
Опорни знания и умения:
– единици за измерване на информация;
– настройки на операционна система;
– носители на информация;
– файлови формати;
– търсене и замяна на текст;
– вмъкване на изображение в текст;
– формат на данни;
– тип на данни – числов, валутен, дата и час,
процент, текстов;
– вградена функция;
– формула;
– област;
– характеристики за оформлението на клетка и данните в нея;
– рамка;
– ориентация на текст в клетка;
– разположение на съдържанието в клетка;
– извършване на изчисления с таблични данни.
Основна цел на урока:
Контрол и оценка на учебните постижения
на учениците при работа с информационни технологии с учебното съдържание по компютърни
системи, текстообработка и таблични данни.
Дидактически материали:
– работни листове
– компютри
Дейности за контрол и оценка:
– Тестовете могат да съдържат въпроси с
многовариантен избор или отворени 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.
Верни отговори на въпросите от теста:
1) 1. рамка
2. валутен
3. област
4. аргумент
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2) с провлачване с ляв бутон; с натиснат клавиш SHIFT
3) A
4) Б
5) В
6) Б
7) В
8) Г
9) В
10) А
11) да форматираме типа на данните да е
числов
12) ще се изпише 27*2-(3+1)/2 като текст в
клетката
13) В
14) А
15) Б
16) Б
17) Г
18) Б
19) В
Предлагаме система от критерии и показа
тели за тест за проверка на знанията и уменията по компютърни системи, текстообработка
и таблични данни за 6. клас:
1. Определя: характеристики на оформлението на клетка, тип данни, област от клетки, аргумент на формула.
2. Описва маркиране на област от електронна
таблица.
3. Посочва програма за работа с таблични
данни.
4. Разпознава съобщение за грешка.
5. Посочва начин за въвеждане на стойност в
клетка.
6. Посочва меню за избор на характеристика
на клетка.
7. Разбира подравняване на текст в клетка.
8. Посочва функция за средноаритметично.
9. Посочва вида на мишката при преместване
на клетка.
10. Описва характеристика на клетка.
11. Разбира форматиране на тип на данни в
клетка.
12. Разбира изчисляване на формула в клетка.
13. Разбира размер на файл.
14. Разбира настройка на лентата със задачи.
15. Определя носител на информация.
16. Разбира действието на командата Find в
текстов редактор.
17. Разбира вмъкване на изображение в текст.
18. Посочва команда за разположение на изображение спрямо текста
19. Посочва текстов тип на файл.
Показателите на всеки критерий са „знае“/
„не знае“ и се точкуват съответно с 1/0.

Практическите задачи имат за цел да проверят у учениците уменията за работа с ИТ,
изучени в 6. клас. В общ вид задачите могат да
изглеждат така:
Задача 1: Създайте електронна таблица по
следния модел (описва се моделът с думи – колко
колони, редове, имена на колоните/редовете и
какво да се изчислява в клетките). Под таблицата изчислете обща сума (средноаритемтично
или максимален или минимален елемент). Офор-

мете съдържанието на клетките... по следния
начин: в… (цвят на бувите, шрифт, размер на
буквите, стил на буквите, рамка – вид, дебелина,
подравняване на текста, ориентация на заглавието). Съхранете файла с име…
Задача 2: Създайте текстов файл, в който
напишете ….. и добавете изображения… Форматирайте текста по следния начин … Форматирайте изображението спрямо текста по следния
начин:... Съхранете файла с име...

Проверка на знанията и уменията по информационни технологии
Входно равнище
тестова задача

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 практическа задача

1 2

точки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 точки

11 10

скала

33 – 40 точки

Справям се отлично.

25 – 32 точки

Имам незначителни пропуски.

17 – 24 точки

Мога и по–добре.

10 – 16 точки

Трябва да положа още усилия.

0 – 9 точки

Не се справям.
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Работа с графични изображения
Урок № 18. Основни файлови формати при
създаване и обработка на изображения
Нови знания и умения (НЗУ): видове графични
файлови формати, прозрачност, векторна графика, растерна графика.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията
прозрачност, растерна и векторна графика и графични файлови формати. Избор на графичен формат според неговото предназначение.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
План на урока
1. Графични файлови формати
2. Растерна графика
3. Векторна графика
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и мотиви
ране за НЗУ: предизвикателство, дискусия и въпроси, свързани с решението на предизвикателството.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Целта на зад. 1 е въвеждане на новите понятия, свързани с графичните файлови формати.
Необходимо е избраните файлове да се съхранят
във формат PNG и да се подчертае разликата в
техния размер. Може да се направи експеримент с
форматите BMP и GIF и да се дискутира защо получените файлове не са подходящи за уебстраница.
– Зад. 2 е свързана с понятието растерна графика. Като се използват знанията и уменията
от 5. клас, учениците трябва да създадат изображение с графичния редактор Paint. След това да го
увеличат многократно, докато се видят пикселите, от които е създадено то. Трябва да се отбележи, че увеличеното изображение е с лошо качество.
– Чрез зад. 3 се въвежда понятието векторна
графика. С усвоените знания за вмъкване и форматиране на изображения в текстов документ се
реализира практическа задача с векторни обекти.
Демонстрира се промяна в размера на векторния
обект и се обсъжда неговото качество спрямо растерните изображения.
– Със зад. 4 се формират умения, свързани със
запазването на изображения в различни графични формати. Предложените файлове в папката
Nature трябва да се съхранят във форматите PNG
и JPЕG, които поддържат добро качество и малък
размер на файла. Оставете файловете, които са с
най-малкия размер.
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Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа,
базирана на въпроса след урока.
Предложените задачи могат да се реализират
с графичен редактор Paint, който е познат на учениците.
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: Изцяло или частично липсващи файлове,
необходими за предвидените задачи в урока.
Междупредметни връзки: изобразително изкус
тво, английски език
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, могат да се
реализират различни колажи или картички с наличните изображения.
Въпроси и задачи:
1. Отговорът е Не. Графичният редактор може
да отвори изображение с прозрачен фон, но не
може да го съхрани.

2. Отговорът е в PNG, защото в празните или
прозрачни области могат да се добавят и други
изображения.
3. Задачата е практически ориентирана, в която учениците трябва да извършат сравняване на
качеството и обема на отделните файлове.
Самостоятелна работа:
Задачата е свързана с проучване на популярни
векторни и растерни графични редактори. Това
проучване може да се извърши с приложения, които
имат временен или свободно разпространяем лиценз. В обобщение на задачата може да се направи
дискусия, свързана със степента на достъпност и
разнообразието от инструменти, които предлагат приложенията.
Заедно с родителя:
Задачата е свързана с изграждането на умения
за работа с онлайн графичен редактор или друг
векторен редактор. При отварянето на файла с
разширение SVG (мащабируема векторна графика)
може да се използва приложението Inkspace или да
се отвори през браузър за визуализация.

Искам да покажа:
1. Основният формат е SVG (мащабируема век
торна графика), но приложението поддържа и формати като eps, odg, pdf, png и др.
2. Чрез дискусия могат да се споделят и обобщят някои от графичните редактори, които
учениците имат инсталирани на своите лични
мобилни устройства. Ако има такива, може да се
направи демонстрация, свързана с възможностите
на конкретното приложение.

ражения от цифров фотоапарат на компютър.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа, базирана на реализираните в урока задачи.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: За постигане на целите в урока е необходимо да са на разположение скенер и цифров
фотоапарат. В случай че не могат да се осигурят,
да се направи презентация с последователността
за сканиране на изображения и прехвърляне на изображения на компютър.

Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника.

Междупредметни връзки: изобразително изкус
тво, английски език

Урок № 19. Въвеждане на изображение чрез
скенер или цифров фотоапарат
Нови знания и умения (НЗУ): скенер, цифрова
фотография, разделителна способност.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията сканиране, цифрова фотография, разделителна
способност и формиране на умения за сканиране,
обработване и запазване на изображение. Прехвърляне на изображение от цифров фотоапарат
на компютър.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
План на урока
1. Що е скенер
2. Разделителна способност
3. Цифрова фотография
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: Беседа към предизвикателството,
което да мотивира учениците за новите понятия
и умения в урока. Актуализация на опорните знания
и умения чрез въпроси.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Със зад. 1 се въвеждат понятията скенер и
разделителна способност. Формират се знания,
свързани с функционалното предназначение на периферното устройство. Трябва да се актуализират видовете графични файлови формати и да се
обсъдят кои от тях биха били подходящи за презентации. Насоките за избор на графичен формат
да бъдат свързани с характеристиките размер и
качество.
– Чрез зад. 2 се въвеждат умения за прилагане на
филтри и ефекти при сканиране на изображения. С
демонстрация се аргументира предназначението
на филтрите и ефектите при подготовка на изображенията преди сканиране.
– Зад. 3 въвежда понятието цифрова фотография и се изграждат умения за прехвърляне на изоб

Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, могат да се реализират задачи, свързани с прилагането на филтри,
ефекти и сканиране на изображение при различна
разделителна способност.
Въпроси и задачи:
1. Отговорът е Не. Всички литературни източници са интелектуална собственост и са обект на
авторско право.
2. Отговорът е Да, особено ако компютърът е
свързан в локална или интернет мрежа.
3. Задачата е практическа и има за цел, да се
затвърдят уменията за прехвърляне на изображения от цифрово устройство на компютър.
Самостоятелна работа:
Зад. 1 е практическа и е свързана с уменията за
прехвърляне на изображения от цифров фотоапарат на компютър и използването им при създаването на презентации.
Зад. 2 формира уменията за прилагане на подходящи филтри и ефекти при сканиране на изображения и използването им в графичен редактор.
Заедно с родителя:
Зад. 1 е практическа и е свързана с уменията за
създаване на цифрово изображение от аналогово.
Зад. 2 е свързана с уменията за прехвърляне на
изображения между различни дигитални устройства. Ако в домакинството има телевизор, разполагащ с USB порт, нека с помощта на родителя, да
се направи преглед на папка, съдържаща изображения, съхранена на флашпамет.
Искам да покажа:
1. Мобилните устройства могат да сканират
изображение чрез своите камери, за тази цел е необходимо приложение, което да съответства на
операционната система на устройството.
2. Чрез приложение, което разпознава печатен
текст в изображение и го съхранява в паметта си
като текстов файл.
Предварителна подготовка: осигуряване на
необходимата техника, предвидена в урока.

29

Урок № 20. Създаване и редактиране на
изображение. Упражнение
Основна цел на урока: Затвърждаване на новите понятия прозрачност, растерна и векторна
графика, скенер, цифрова фотография, разделителна способност и графични файлови формати
– bmp, gif, jpg, tiff, png. Надграждане на уменията
за разпознаване на основни файлови формати, използвани при създаването и обработката на изображения и тяхното запазване. Затвърждаване
на уменията за разпознаване и работа с растерни
и векторни изображения. Доразвиване на компетенциите, свързани с процесите сканиране и печат на изображения.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: предизвикателство и дискусия как
да се реши то.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– Целта на зад. 1 е затвърждаване на новите
понятия, свързани с графичните файлови формати и с работата с растерни и векторни изображения. Тъй като различните графични редактори
разполагат със специфични инструменти, би било
добре да се експериментира с тях така, че да се
получат ефекти, различни от предложените.
– Зад. 2 е свързана с новите понятия графични файлови формати
и прозрачност, както и с уменията на учениците да запазват
изображения в различни графични
формати. Допълнение на задачата може да бъде съхраняването
на файла с различни формати и
вмъкването му в презентация с цветен фон, а
впоследствие и обсъждане на разликите.
– Целта на зад. 3 е комбиниране на
знания и умения за работа с графичен редактор от предходната година заедно
с тези, получени до момента в раздела,
свързан с компютърна графика. Използването на изображения на кибритени клечки,
пръчици от сладолед и др. би мотивирало
учениците към действия, отключващи тяхната
креативност.
– Зад. 4 изпълнява условието на учебната прог
рама за развитие на компетентности, свързани с
избора на графичен файлов формат в зависимост
от предназначението на изображението – за печат или за визуализиране на екран. В този смисъл
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допълнително условие към задачата може да бъде
указване предназначението на изображението –
използването му за печат или публикуването му
в сайта на училището или в личното портфолио
на ученика.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа,
базирана на въпроса след урока и изгледаните
кратки видеоматериали в социалните мрежи за
видеосподеляне.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: слаба или липсваща интернет свързаност, изискваща преглед на подходящи видеоматериали в социалните мрежи за видеосподеляне.
Възможно решение: изтегляне на материалите
предварително. За целта могат да бъдат използвани следните средства:
• https://www.onlinevideoconverter.com/video–
converter
• http://www.clipconverter.cc/bg/
Междупредметни връзки: български език и
литература, изобразително изкуство, английски
език, технологии и предприемачество.
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока интерес за
учениците може да представлява създаването на
собствени дизайни за тениски и колажи.
Въпроси и задачи:
1. Задачата има за цел да затвърди новите понятия скенер и разделителна способност, както
и придобитите умения, свързани с процесите на
сканиране, обработване и запазване на изображение. Сканираните изображения могат да бъдат
част от тема на урок, която ще бъде изучавана
по друг учебен предмет, на базата на който в бъдеще ще се реализира мултимедиен проект.
2. Задачата е проучвателна и може да бъде реализирана с техники за рисуване, открити в социалните мрежи по ключови думи като effects, tricks,
tutorial, последвани или изписани преди името на
графичния редактор, който използвате.
Самостоятелна работа:
1. При реализация на задачата използвайте специфични техники за работа с някой от инструментите – задържан клавиш Shift за изчертаване
на прави линии и фигури с равни страни, клавиш
Ctrl за копиране на обекти и др.
2. Пример за реализация на задачата може да
бъде използването на техника, базирана на инструмента Oval.

План на урока
1. Контраст и яркост на изображение
2. Наситеност и осветеност на изображение
3. Ориентация на изображение
4. Разделителна способност
5. Запазване на части от изображение

Заедно с родителя:
Задачите от тази рубрика
са за затвърждаване на новото
понятие цифрова фотография и
акцентират върху уменията на
учениците за работа с преноса
на данни от цифров фотоапарат
на компютър. Обърнете внимание на факта, че при графични
редактори, които не разполагат със слоеве, трябва всяко от изображенията да се отвори в отделен прозорец на програмата и едва след това
изображенията да се комбинират като отделни
обекти.
Искам да покажа:
1. Ефектът сянка може да бъде постигнат,
като се създаде сиво или черно копие на обекта и
се постави на ниво или слой под основния обект
с отместване от няколко пиксела.
2. Създаването на 3D ефект е сходно с това
на създаването на сянка. Специфичното – отместването на обекта, сложен на долен слой,
трябва да е по-голямо, както и всички обекти да
са с наклон от няколко градуса.
Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника, и такива, свързани с допълнителните
задачи, предложени в книгата за учителя.

Урок № 21. Инструменти за промяна на
графично изображение: ориентация, кон
траст, яркост, осветеност, разделителна
способност
Нови знания и умения (НЗУ): контраст, яркост, ориентация, осветеност.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията контраст, яркост, ориентация, осветеност.
Изграждане на умения промяна на цяло графично
изображение и промяна на разделителната му
способност с цел публикуване в различни медии.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.

Ход на урока:
Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: Беседа, свързана с предизвикателството, което да мотивира учениците за новите понятия и умения в урока.
Дейности за въвеждане на НЗУ:
– С практическата зад. 1 се въвеждат понятията яркост и контраст, като се изграждат
умения и критично мислене за прилагането на
графичните корекции върху изображения. Да се
обърне внимание, че прекалената употреба на
фотокорекциите може да влоши качеството на
изображението.
– Чрез зад. 2 се формират умения за контрол
на цветовете в графичното изображение и се
въвеждат понятията насищане и осветеност.
Необходимо е да се отбележи, че при използването на инструмента Saturation (насищане) цветовете преминават през цветови интервал на
един цвят – от сиво до максималната степен на
цвета.
– Със зад. 3 се изграждат умения за промяна
на ориентацията на графичните изображения.
Въвеждат се понятията обръщане и завъртане чрез инструмента Orientation на графичния
редактор Photo Editor. Да се направи аналогия с
действията на инструментите Flip и Rotate използвани в графичния редактор Paint.
– Чрез зад. 4 се въвежда понятието разделителна способност и се формират умения за
запазване на части от изображение. С дискусия
може да се направи аналогия, в кои други приложения са срещали учениците инструмента Crop
и как са прилагали неговото действие. Очаква се
активно участие от страна на учениците, защото би трябвало да посочат приложенията Paint,
PowerPoint, Word и др.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: беседа,
базирана на реализираните в урока задачи.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: За постигане на целите в урока е необходимо да се инсталира графичният редактор
Photo Editor и да са на разположение на учениците файловете, предвидени в урока.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство, английски език
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока може да се
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реализират допълнителни задачи, свързани с останалите инструменти заложени в графичния
редактор.

Урок № 22. Създаване и редактиране на
изображение по тема. Работа в екип

Въпроси и задачи:
1. Разликата е, че завъртането е действие
при което изображението се завърта спрямо
своя център, а при обръщане – спрямо неговата
страна.
2. Цветовете в изображението се открояват
по-добре.
3. Зад. 3 има за цел, да се затвърдят уменията
за промяна на ориентацията на цифрово изображение.
4. Според версията на операционната система на мобилните устройства могат да се инсталират графични редактори, чрез които да се редактират изображения в телефона.
– Със зад. 5 се затвърждават уменията за цветови корекции чрез инструмента Saturation на
графичния редактор Photo Editor.
– Зад. 6 има за цел да се направи сравнение
между десктоп и онлайн версиите на графичния
редактор Photo Editor. Възможно е да се открият
разлики в инструментите заради обновяване на
някоя от версиите.

Опорни знания и умения (ОЗУ): Създаване и
редактиране на изображение с графичен редактор. Редактиране на графично изображение от
скенер и цифров фотоапарат.

Самостоятелна работа:
Инструментът Redeye отнема червения
цвят от изображението, което го прави много
подходящ за редактиране на светлинния ефект
– червени очи.
Заедно с родителя:
С помощта на родителя да се инсталира графичният редактор от указания адрес. Възможна
е промяна на адреса или компютърът да изисква
административни права по време на инсталирането.
Искам да покажа:
1. Графичният редактор Photo Editor съдържа
различни филтри, които променят цветовата
гама и баланс на цветовете. Техният избор може
да се приложи от инструмента Effects.
2. Зад. 2 има проучващ характер, чиято цел е
да се придобият умения за работа с инструмента Теxt на редактор Photo Editor. Може да се направи аналогия с познатия инструмент Text oт
графичен редактор Paint.
Предварителна подготовка: осигуряване на
необходимите работни файлове, предвидени в
урока.
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Основна цел на урока: Усъвършенстване на
уменията за сканиране и прехвърляне на изображения от цифров фотоапарат на компютър.
Развиване на умения за цифрова обработка, ориентация и изрязване на части от изображение.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
Ход на урока:
Дейности за актуализация на ОЗУ:
Беседа, свързана с предизвикателството, което да мотивира учениците за новите понятия
и умения в урока.
Дейности за систематизиране и обобщение
на НЗУ:
– Чрез предизвикателствата в урока се цели
да се организират действия, които да допринесат за резрешаването на реални казуси в живота.
Със знанията и уменията, които учениците са усвоили в раздела, трябва да могат да прехвърлят
изображения от цифров фотоапарат на компютър, да сканират и обработват изображения с
разделителна способност, подходяща за предвидените изображения. Трябва да изградят умения
да прилагат фотокорекции и да съхраняват изображенията в подходящ графичен формат. Организацията на първата екипна задача може да
стане по два начина, единият е всеки ученик да
участва с няколко задачи или учениците да се разделят на два екипа, съответно за картичките
и за поканите. С предизвикателството технологии може да стане интересна дискусия, свързана
с различните комуникационни технологии, чрез
които би могло да се организира събиране на изображенията. При създаването на презентацията
трябва да се внимава с прогресивно растящия є
обем, което налага периодично да се съхранява. В
споделен документ може да се направи разпределението на изображенията, като се записват номерът на слайда и авторът на изображението.
В последното предизвикателство учениците в
класа се разделят на два екипа, единият ще събере електронните адреси на учителите от училището и ще изпрати картичките, а другият екип
лично ще покани директорския колектив и външните гости. За актуализиране и затвърждаване
на знанията и уменията при работа с графичен
редактор са предвидени следните задачи:

– Със зад. 1 се затвърждават умения за работа
с инструментите за маркиране и въвеждане на
текст в графичния редактoр Paint.
– Чрез зад. 2 се актуализират умения за работа с
инструментите за свободна ръка, както и копиране, обръщане и завъртане на част от изображение.
– Целта на зад. 3 е да се затвърдят уменията за
работа със затворени фигури. В комбинация с инструментите със свободна ръка и текст трябва
да се създаде изображение със специфичен размер,
което да се отпечата.
Дейности за затвърждаване на НЗУ: реализация на предизвикателствата в урока.
Дейности за систематизиране и обобщение
на НЗУ: Беседа с въпросите: Как се прехвърля информация от цифров фотоапарат или телефон
на компютър? Как може да се отпечата графично
изображение? Как може да обърнете или завъртите изображение? С кои инструменти бихте изсветлили и направили изображението по-ясно? С каква
разделителна способност бихте сканирали изображение, което ще се отпечатва?
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: За постигане на целите в урока е необходимо да се инсталира графичният редактор Photo
Editor и да са на разположение на учениците файловете, предвидени в урока.
Междупредметни връзки: изобразително изкус
тво, английски език
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, могат да се
реализират допълнителни задачи, свързани със създаването на кадри за gif анимации или клипчета на
тема, свързана с училищния живот.
Въпроси и задачи:
1. Зад. 1 има за цел да се затвърдят уменията за
завъртане и обръщане на изображения и вмъкването му в текстов документ.
2. Добре е разделителната способност да е
поне 300dpi.
3. Зад. 3 има за цел да се затвърдят уменията на
учениците да прилагат фотокорекциите яркост и
осветеност, критично към предложени цифрови
изображения.

Работа в екип:
Задачите, предвидени в тази рубрика могат да
се реализират самостоятелно от всеки ученик или
да бъдат групирани в екипи. Ролята на учителя е
контролна, като следи изпълнението на задачите.
Заедно с родителя:
– Реализирането на зад. 1 може да се реализира с
някое от приложенията Movie Maker или VideoPad,
които са свободно разпространяеми и лесни за усвояване.
– Като се използва Google Photos в зад. 2, с помощта на родителя могат да се създадат изображения, които да бъдат подходящи за анимиране.
Онлайн приложението изисква публикуване на изображения, които е желателно да бъдат одобрени
и от родителя.
След публикуване на изображенията, трябва да
се избере инструментът асистент и след това
анимация.

Последната стъпка е да се маркират изображенията, предвидени за анимиране, и да се избере бутонът създай.

– Зад. 3 има проучващ характер, като под контрола на родителя трябва да се намерят интернет адреси, в които могат да се подават сигнали
за замърсяване на природата.
Искам да покажа:
1. Графичният редактор Photo Editor съдържа
различни филтри, които променят цветовата
гама и баланс на цветовете. Техният избор може
да се приложи от инструмента Effects.
Предварителна подготовка: осигуряване на необходимите работни файлове, предвидени в урока.
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Компютърна презентация
Урок № 23. Създаване на презентация по
зададена съдържателна част. Форматира
не на графични и текстови обекти
Нови знания и умения (НЗУ): създаване на презентация по тема; вмъкване на графични обекти в презентация; форматиране на графични и текстови
обекти в презентация.
Основна цел на урока: Формиране на умения за
създаване на презентация по тема – вмъкване и форматиране на изображение и текстов обект в слайд.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник, изображения.
План на урока
1. Създаване на презентация
2. Форматиране на графични обекти
3. Форматиране на текстови обекти
4. Създаване на презентация по зададена тема
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: Беседа с
въпросите след първа задача актуализира понятието презентация, софтуер за създаване на презентации, разширение на файл в презентация, основни
елементи на презентация.
2. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ: Моделирането започва със самото
предизвикателство – провокира у учениците интерес към различни професии от креативната
индустрия. В беседа с помощта на файла Prof_crea.
pptx се изясняват различни длъжности в различните
професии. Насочва се вниманието за създаване на
презентация с дадените материали в урока и стъпките, които се изпълняват при създаване на презентация (зад.2). Учениците имат умения за създаване
на кратка презентация с текст и изображение от 5.
клас, тук се стъпва на тях и се формират умения за
създаване на цялостна презентация по дадена тема.
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: Зад. 3 актуализира умения за вмъкване на изборажения и формира нови умения за форматиране на изображение в
слайд – промяна на характеристиките му: рамка, завъртане, размер, корекции, позициониране, оптимизиране, промяна на фона. Зад. 4 формира умението
за форматиране на текстов обект – шрифт, цвят,
размер, междуредие и пр. Тези характеристики не
са нови за учениците, но тук се преосмислят през
фокуса на текстова кутия.
Да припомним правилата при създаване на презентация от 5. клас:
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ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Посочените правила са предложени като съвети
и прилагането им трябва да се съобразява със ситуацията.
Общи правила
– Идея за слайд
– Числовите данни да се представят графично
(диаграма)
– Авторско право
Правила за текста
– Къси фрази
– Достатъчно голям размер на символите
– Несерифен шрифт
– Цветът на символите – в контраст с цвета
на фона
Правила за дизайна
– Да се избягва прекалената пъстрота.
– Да се използват готови шаблони.
Правила за изображенията
– Да са лесни за възприемане.
– Да са свързани с текста.
– Да са с достатъчна големина.
– Да са с добро качество.
Правила за представяне на презентация
Разбираем и ясен език
– Тялото – с лице към публиката
– Ръцете – до тялото, минимум жестове
– Лицето – ведро, без гримаси
– Дистанция до публиката
– Ограничено движение в залата
Дейности за затвърждаване на НЗУ: Зад. 5 затвърждава умения за вмъкване и форматиране на изображение, вмъкване и форматиране на текстова
кутия.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват, ако има ученици, които нямат достъп
до компютър. При достатъчно дадени материали
трябва да се създадат презентации в рамките на
часа, нужно е всеки ученик да има работно място.
Междупредметни връзки: БЕЛ, час на класа
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за учениците може да представляват различните функционални видове презентации, които те могат
да разработят в извънкласни форми по различни
актуални теми.
Функционално различни презентации
Галерия – презентация, в която са използвани
основно изображения и описания към тях.

Представяне на събитие – информираща публиката презентация, свързана с провеждането на
мероприятие – може да съдържа текст, изображения, видео.
Представяне на продукт – рекламна презентация с цел представяне на положителните страни
на даден продукт. Обикновено съдържа изображения и текст.
Digital Story Telling – представяне на история
с помощта на въздействащо цифрово съдържание – изображения и/или кратък видеоматериал.
ЗА и ПРОТИВ – презентация, в която чрез диалог се отрича или защитава дадено твърдение.
Може да съдържа всички познати медии.
Линейна и нелинейна – презентация, чието
представяне на информация е в последователен
ред и от нелинеен тип.
Въпроси и задачи:
1. Основно два: Insert/Pictures и Copy/Paste от
друг документ.
2. Да, ако се избере подходяща опция на вмъкването (Paste Options:).
3. Затвърждават се основните умения в урока: планиране на презентация, форматиране на
изображение и текстов обект.
4. Тема за презентация с междупредметна
връзка с история и цивилизации.
Самостоятелна работа:
1. Творческа задача за съчетаване на информация от интернет в презентация.
2. Задачата е с комбиниране на умения за търсене на информация в интернет, които имат от
5. клас.
3. Забавна задача с цел затвърждаване на умения за създаване на презентация.
Заедно с родителя:
1. С родителя да открият реални обяви за работа и да анализират какви умения трябва да
имат. Учениците да се групират по двама и да
направят презентации по избраните обяви.
Предварителна подготовка: материали от
диска да са достъпни за всеки ученик.

Урок № 24. Използване на звукови файлове
и звукови ефекти
Нови знания и умения (НЗУ): звуков ефект.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятието звуков ефект. Усвояване на умения за избор
на подходящ звуков файл или собствен запис за
включване в презентация. Придобиване на компетенции за вмъкване и настройка на звуков
ефект към слайд или група от слайдове.

Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
План на урока
1. Звукови ефекти. Създаване и прослушване.
2. Вмъкване на звуков файл в презентация
3. Запис на звуков файл в презентация
4. Настройка на звукови ефекти към слайд
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ – с устна беседа и с помощта на
предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с
новите понятия. Според УП понятието звуков
ефект се въвежда за първи път, но то е широко
разпространено в ежедневието и е познато на
учениците. Очаква се активно участие на учениците в беседата и богато илюстриране с примери при въвеждането.
– Целта на зад. 1 е въвеждането на новото понятие звуков ефект и усвояване на умения за работа със звукови ефекти. Допълнителни звукови
ефекти могат да бъдат открити на адрес:
• soundbible.com
• freesound.org
• audioblocks.com
• freesfx.co.uk
• flashkit.com/soundfx
Добра практика е да се наложи правилото за
цитиране на използваните източници – в случая
аудиобиблиотеката, цитирана по-горе.
– Зад. 2 е свързана с усвояването на компетенции за създаване на собствен аудиозапис. За целта
могат да бъдат използвани не само цитираните в
учебника софтуерни технологии, а и възможностите за запис през мобилен телефон, дигитален
диктофон и др.
– Целта на зад. 3 и зад. 4 е реализация на предвидените усвоени компетенции като краен резултат по темата, а именно – вмъкване и настройка
на звуков ефект към слайд или група от слайдове.
– Целта на зад. 5 е усвояването на компетенции за настройка на звуков файл и звуков ефект в
компютърна презентация. Продължение на задачата може да бъде добавянето на допълнителни
звукови ефекти не само към изискваните в задачата слайдове, но и в цялата презентация.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват при изтеглянето и използването на допълнителни звукови ефекти, ако интернет връзката е ограничена или липсва. Възможно решение:
изтегляне на звуковите ефекти предварително.
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Междупредметни връзки: български език и
литература, английски език, изобразително изкуство, музика

нейната цел е предизвикване на дискусия на тема
„Силата на медиите“ и използването на аудио
при тях.

Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите, за учениците могат да представляват
интерес теми, свързани с любопитни факти, и
задачите от рубриката „Заедно с родителя“.

Искам да покажа:
Задачите са практически насочени и са свързани с работата с конкретни софтуерни средства, които, от своя страна, не са задължителни
за нейната реализация.

Въпроси и задачи:
1. Да! Опцията
Trim
предоставя
възможност за изрязване на аудио с
произволна продължителност.
2. Да! Възможен
е аудиозапис в PowerPoint с времетраене повече
от 120 секунди.
3. Задачата изисква допълнително време за
реализация и в този смисъл може да бъде завършена като част от задача за домашна работа
или извънкласна дейност.
4. Предвидените дейности в задачата имат
експериментален характер и изискват многократно повторение на едни и същи аудиофайлове или ефекти. При невъзможност за осигуряване
на слушалки, задачата може да бъде реализирана
като демонстрация, на базата на която учениците могат да съставят сравнителна таблица.
Самостоятелна работа:
Крайната цел на задачата е създаването на
видеоклип, който учениците могат да генерират като видео в познат им файлов формат.
При възможност и налични познания видеото
може да бъде публикувано в социалните мрежи за
видеосподеляне.
Чрез командата „Insert“ видеото се вмъква и
става част от файла на презентацията, а при
използване на командата „Link to File“ видеото
бива свързано към презентцията.
Задачата е аналогична с първата от тази рубрика. Нейната цел – усвояване на умения за избор
на подходящ звуков файл или на собствен запис за
включване в презентация, както и придобиване
на компетенции за вмъкване и настройка на звуков ефект към слайд или група от слайдове.
Заедно с родителя:
1. Задачата изисква работа с аудиофайлове и
конкретно изрязване на част от тях и записа им
с подходящо файлово разширение. Освен с демонстрираните и експериментираните в учебния
час средства, задачата може да бъде реализирана и чрез приложенията, цитирани в рубриката
„Искам да покажа“.
2. Задачата има проучвателен характер и
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Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника, и такива, свързани с допълнителните
задачи, предложени в книгата за учителя.

Урок № 25. Анимационни ефекти и времет
раене на слайд. Настройки на дизайна
Нови знания и умения (НЗУ): цветова схема;
анимационна схема; анимационен ефект; задаване на анимационен ефект на обект в слайд; задаване на анимационен ефект за преход на слайд;
настройване на времетраене на преход на слайд;
идентифициране на грешки в създаването на
презентация; избиране на подходящ шаблон за
дизайн и цветова схема.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятието цветова схема, анимационна схема, анимационен ефект и формиране на умения за работа
с анимационни ефекти, времетраене на слайд и
настройки на дизайна.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
План на урока
1. Анимационен ефект на обект в слайд
2. Анимационен ефект за преход на
слайд – времетраене
3. Настройки на дизайна
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: Предизвикателството мотивира учениците да се
запознаят с новите понятия и умения в урока.
Беседа с въпроса след предизвикателството актуализира опорните знания и умения.
2. Дейности за въвеждане на темата и мо
тивиране за НЗУ: Анализ на предизвикателството мотивира учениците и конкретизира какво
точно трябва да научат този час. Добре е учителят да демонстрира с презентация задача
от движение, за да се онагледи резултатът от
днешния час (презентация „Анимационни ефекти.pptx“).
3. Дейности за въвеждане на НЗУ: Зад. 1 предизвиква ученика да търси решение, за да раздви-

жи картинките. Изпълнението є формира за първи път умения за задаване на ефект на обекта
слайд. Основният метод в тази дейност трябва
да е демонстрация от страна на учителя и на
проектиран екран всички ученици да виждат пос
ледователността на стъпките за създаване на
ефект, които са подробно описани в учебника. Учителят сам да прецени дали учениците да работят
в синхрон с него или първо да наблюдават действията, след това да ги изпълнят самостоятелно.
Зад. 2 въвежда другите нови умения – след посочване на посоката се означава едновременността
на действията на двата обекта и скоростта им
на движение: това е характеристика на ефекта.
Следват се указанията в учебника. Зад. 3 въвежда
характеристиката времетраене на анимационен ефект на обект в слайд чрез същите методи
както в зад. 1. Удобно е тук да се направи връзка с
предишния урок – добавяне на аудиофайл към презентация. Зад. 4 формира умения за настройки на
дизайна на презентация. Основният метод е експеримент от страна на учениците – сами да разгледат предложените варианти за дизайн на слайд
на софтуера.
4. Дейности за затвърждаване на НЗУ: Последователно изпълнение на задачите в урока след демонстрациите на учителя.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности могат да се
очакват, ако има ученици, които нямат достъп до
компютър и няма да имат достатъчно време да
формират тези нови умения.
Междупредметни връзки: математика, технологии и предприемачество
Въпроси и задачи:
1. Да.
2. Упражняват се умения за създаване на фотографии от предмета технологии и предприемачество и работа с носители на информация. Затвърждават се умения за създаване на ефект в слайд.
Да се наблегне на последователността на ефектите на двете снимки, времетраенето на ефекта.
3. Междупредметна връзка с история и цивилизации. Учениците да вземат географска карта от
интернет или от файловете към учебника и върху нея с фигури (Insert/Shapes) да маркират териториите. С анимационни ефекти последователно
върху тези фигури ще се получи движението на народите (https://bg.wikipedia.org/wiki/Велико_преселение_на_народите).
Самостоятелна работа:
1. Аналогична задача както зад. 1 в урока – от
гледна точка на използване на ефекти: движение
на два обекта един срещу друг по права линия до

среща. Да се обърнe внимание на завъртане и обръщане на изображение – преговор от работа с графичен редактор (Format/Flip).
2. Упражняват се умения за рисуване с фигури
(Insert/Shapes) и се затвърждават умения за работа с ефекти, вкл. звуков.
Заедно с родителя:
1. Ролята на ученика ще е да създаде презентацията от създадените заедно с родителя снимки,
като използва анимационни ефекти.
2. С помощта на родителя да се осигурят снимки в цифров вид, ученикът да ги подреди в презентация, като добави ефекти. Заедно с родителя
да създадат звуков файл – съвместна песен. Ученикът да го добави в презентацията.
Искам да покажа:
1. Особен интерес за някои ученици представлява създаването на рисувани анимации. С тази
задача ще се упражнят да ги направят с презентационен софтуер.
2. Задължително да се коментира авторското
право.
Предварителна подготовка: трябва да се
предвидят графични файлове (от диска към учебника или други) за изпълнението по задачите и да
се осигурят по компютрите на учениците.

Урок № 26. Мултимедийни обекти в слайд.
Упражнение
Опорни знания и умения (ОЗУ): вмъкване на
мултимедийни обекти в слайд, анимиране на
обекти и преход на слайд, определяне времетраене на слайд, избор на дизайн.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за създаване на презентация с интегриране на различни мултимедийни обекти като
текст, изображение, звук. Използване на подходящ дизайн, анимации, преходи, чрез които да се
представи темата за презентиране.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: Представяне на предизвикателството, което да
мотивира учениците към новите понятия и
умения в урока. С помощта на въпроси и беседа,
свързани с предизвикателството, се актуализират опорните знания и умения.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ:
– Зад. 1 актуализира уменията за избор на ди-
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зайн спрямо темата на презентацията, както и
знанията, свързани с вмъкването и форматирането на графични обекти в слайд.
– Чрез зад. 2 се затвърждават уменията за създаване на слайд и оформяне на текстова и графична информация. Актуализират се уменията за анимиране на обекти в слайд.
– В зад. 3 се акцентира на уменията за запис и
вграждане на собствено аудио в слайд.
– Със зад. 4 се актуализират уменията за търсене, форматиране и добавяне на различна мултимедийна информация в презентация.
– Зад. 5 цели да се затвърдят уменията за прилагане и настройка на анимирани преходи между
слайдове и създаване на фоново озвучение по време
на презентиране.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват, ако има ученици, които нямат достъп
до компютър и няма да има достатъчно време за
затвърждаване на знанията и уменията в урока.
Междупредметни връзки: география, човекът
и природата, технологии и предприемачество.
Въпроси и задачи:
1. Целта на зад. 1 е да се затвърдят уменията
за създаване на презентации с различни мултимедийни обекти и прилагане на автоматичен преход
между слайдовете. Може да се проведе дискусия
къде са виждали постоянно повтаряща се презентация в ежедневието (примерно като реклама в
магазин, новини, визуализирани на телевизор в училище, и др.).
2. Зад. 2 е насочена към самостоятелно проучване на информация по зададената тема и събиране
на текстова и графична информация. Необходимо е да се вмъкне предвиденият аудиозвук, за поефектно представяне на информацията.
3. Чрез менюто File/Save as... и от полето Save as
type да се посочи желаната по-ниска версия.
4. Да, може. Чрез менюто File/Export и да се избере Create PDF/XPS Document.
Самостоятелна работа:
1. Зад. 1 има за цел учениците самостоятелно
да потърсят информация за производството на
възобновяемa електроенергия в страната. Със
събраната информация и с групата инструменти
Фигури (Shapes), може да се реализира презентация, която да визуализира всеки дял от производството на възобновяемaта електроенергия.
2. Чрез зад. 2 трябва да се изградят умения за работа с анимация на обекти по траектория (Motion
Path). Предложената задача е практическа, като
може да се направи дискусия, свързана с видовете
анимационни пътеки и тяхното приложение.
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Заедно с родителя:
Задачите в тази рубрика имат проучващ характер. Зад. 1 е свързана с намиране на интересна информация за най-новите технологии, използвани в областта на жп транспорта. А втората
– да се проучат възможности за използване на
зарядно устройство, което да захранва батерия
на мобилно устройство, чрез механична или зелена енергия. Да се направи дискусия какви резултати са получени от направеното проучване.
Искам да покажа:
За да се съхрани презентация във формат
SlideShow, e необходимо да се избере от менюто
File/Save as тип на файла PowerPoint Show. Така
съхранената презентация се отваря в режим
SlideShow, т.е автоматично се стартира в режим на представяне.
Предварителна подготовка: трябва да се
осигурят необходимите работни файлове, предвидени в урока, и компютър за всеки ученик.

Урок № 27. Създаване на презентация по да
дена тема. Работа по проект. Упражнение
Опорни знания и умения (ОЗУ): създаване на
презентация по зададена тема; форматиране на
текст и изображение в слайд; вмъкване на звук в
слайд; добавяне на анимационен ефект на обект в
слайд и на преход на слайд.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за създаване на презентация с текст, изоб
ражение, звук и ефекти.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, изображения.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: При
анализа на предизвикателството се преговарят
създаване на презентация по дадена тема, форматиране на текст и изображения в слайд, вмък
ване на звуков или анимационен ефект в слайд с
въпросите: Кои са правилата при създаване на
презентация? Какво обикновено съдържа началният слайд на всяка презентация? Кои са правилата
при представяне на презентация? Ролите са три,
колкото са и групите, които изпълняват трите
задачи в урока. Най-многобройна трябва да бъде
първата група (зад. 1). Всеки член на екипа трябва
да направи по един слайд – съчетание на снимка
с текст – и да го изпрати на отговорника на групата, който да добави звуков ефект в готовата
презентация от папката Dogs – Sound. По-малко
на брой ученици (2 – 3) трябва да са във втората

група, които ще подготвят информативен материал за кучетата в кратка презентация. Да се коментират търсене на информация в интернет:
ключови думи, начин на търсене. Също по-малко
на брой ученици (2 – 3) трябва да бъдат третата
група, които ще подготвят шаблон на дизайна и
начален слайд на презентацията. Да се коментира авторско право, цитиране на източници. Да се
коментират правила при представяне на презентация пред публика. Интересна дискусия трябва
да се получи преди започване на работа с обсъждане на предизвикателството „Технологии“: с какви
технологии ще снимате кучетата; как ще съхраните снимките на носители на информация, свързани с компютъра; как ще съчетаете всички снимки с текстово описание – с графичен редактор,
текстов редактор или в слайд на презентация;
как ще комбинирате и звук със снимката; кое е поподходящо: звук към анимация на обект в слайд,
вмъкнат аудиофайл в слайд или звук към анимация
за преход на слайд.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: изпълнението на задачите в урока.
3. Дейности за систематизиране и обоб
щение на НЗУ: Беседа с въпросите: Как се прехвърля информация от цифров фотоапарат или телефон на компютър? Как се съчетава изображение
с текст в графичен редактор? А в текстов редактор? Как се съчетава изображение с текст в
слайд на презентация? Как може да се комбинира
звук с изображение в слайд?
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват, ако има проблеми с интернет за търсене на информация за отглеждането на кучетата.
Необходимо е да се добавят предварително материали.
Източник: www.lapa.bg.
Това са най-важните неща, които е необходимо да знаете за грижа към вашето куче:
КОЗИНА
Редовно решете козината на кучето.
– Дългокосместите и полудългокосместите
кучета трябва да се разресват ежедневно (йорк
ширски териер, коли, голдън ретрийвър). При
кучета с вълниста или къдрава козина (пудел,
фокстериер) – два пъти в седмицата, а при късокосместите кучета (дакели, боксери) се препоръчва да се разресват един път в месеца. Трябва да
говорите ласкаво, когато разресвате кученцето
и при свършване на процедурата да му дадете някакво лакомство.
НОКТИ
Дълги нокти? – Изрежете ги незабавно!

– Независимо дали вашето куче е свикнало да
играе на меки, или твърди повърхности, задължително трябва да го научите да подава лапата си,
за да може да му бъдат изрязвани ноктите. Найдобре е тази процедура да бъде извършвана от
ветеринарен лекар, но ако решите сами да изрязвате ноктите на кучето, се обърнете към него
за съвет. Ветеринарният лекар ще ви даде съвет
за най-подходящите ножици за нокти и до каква
степен трябва да изрязвате ноктите на кучето.
ОЧИ
Следете състоянието на очите на кученцето.
– Ако в ъглите на очите на кучето има секрет
или започне постоянно сълзотечение, е необходимо нежно да почистите очите със стерилна кърпичка, напоена в специален разтвор за почистване на очи.
РАЗХОДКИ
Често ли се разхождате с кучето?
Кучето редовно трябва да се разхожда в един
и същ час на деня, по възможност 3 пъти на ден.
По този начин удоволствието, което разходката
доставя на кучето, ще бъде още по-голямо.
УШИ
Редовно проверявайте състоянието на ушите
на кученцето и ги чистете при необходимост.
– При някои породи се налага отстраняване на
космите от вътрешната страна на ушите. Това
може да бъде извършено от ветеринарен лекар,
фризьор или дори от самите вас след кратко обучение. Ушите трябва да са чисти, без неприятен
мирис и без наличието на секрети. Ако ушната
кал е малко, то чистенето на ушите не е задължително. Много често, обаче се наблюдава натрупване на голямо количество черна или кафеникава
ушна кал в ушите на кученцето, поради което то
тръска главата си и се опитва да отстрани този
секрет с лапи. Ако ветеринарният лекар постави
диагноза краста,трябва стриктно да се придържате към препоръките му и назначеното лечение.
Лечението на това заболяване ще отнеме не повече от месец.
ЗЪБИ И УСТА
Как да поддържаме добра устна хигиена на моето куче?
Зъбната плака е наслагване върху повърхността на зъбите, което се образува много бързо, особено при кучетата от дребните породи. След
като свободният калций в слюнката се свърже със
зъбната плака, се образува зъбен камък.
– Профилактичното чистене на зъбите трябва да се извършва със специална четка за зъби или
марлен тампон. Също така трябва да се използва
специална паста за зъби за кучета. Четкането на
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зъбите е най-добрият профилактичен метод за
съхраняване на зравето и белотата на зъбите.
– Ако зъбният камък не се отстрани навреме,
е възможно да се стигне до развитието на пародонтоза, а впоследствие дори и до загуба на зъби.
Премахването на зъбния камък се извършва от ветеринарен лекар с ултразвук, като кучето е под
обща анестезия.
КЪПАНЕ НА КУЧЕ
Препоръчва се температурата на водата за
къпане на малкото кученце да е 39 С. Къпането не
трябва да трае повече от 5 минути, като след
това трябва да се подсуши с кърпа или сешоар.
Трябва да отбележим, че шампоаните за хората са неподходящи за кучета. Необходимо е
използването на шампоани, специално предназначени за кучета. Широк асортимент от такива
шампоани може да намерите в специализираната
мрежа – ветеринарни клиники и зоомагазини.
За избор на подобен шампоан ще трябва да
се посъветвате с ветеринарния ви лекар, който
ще ви даде и съвет за честотата за къпане на
кучето. Освен това, ако възникне някакво кожно
заболяване (алергия или себорея), ветеринарният
лекар ще предпише най-подходящия лечебен шампоан.
ОЩЕ МАЛКО ИНФОРМАЦИЯ
Следете здравословното състояние на вашия
малък домашен любимец.
Какво да правим, ако кученцето е вяло, лежи
много и не е в настроение?
Преглед при ветеринарния лекар
Препоръчва се първият профилактичен преглед на кученцето да се извърши от 7- до 10-месечна възраст.
Растеж
Контрол на растежа и телесното тегло: има
ли нарушения?
Оптимално количество на дневната дажба.
Поява на постоянните зъби
Млечните зъби се сменят с постоянните от
4- до 6-месечна възраст. Ако кучето е навършило 7-месечна възраст и има още млечни зъби, те
трябва внимателно да се отстранят. Ветеринарният лекар може да прецени дали процесът на
израстване на зъбите протича правилно.
Първи признаци на полово съзряване
Женското куче достига полова зрялост на 6 –
12-месечна възраст в зависимост от породата.
Ветеринарният ви лекар ще ви помогне да познаете тези първи признаци и да контролирате реп
родуктивните му функции.
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Профилактика за вътрешни паразити
Трябва да се извършва периодично поне на всеки
3 месеца.
Междупредметни връзки: БЕЛ, биология и
здравно образование.
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите в различните рубрики в урока, интерес за
учениците може да представлява създаването на
презентация за лични домашни любимци – учениците обичат да споделят снимки и истории за
своите любими животни.
Въпроси и задачи:
1. http://www.four-paws.bg;
babh.government.bg/uploads/File/zakon-zazashtita-na-jivotnite-2011.pdf.
2. Творческа задача, която усъвършенства уменията в урока.
Самостоятелна работа:
1. Забавна групова задача, която подробно е
описана какво да се прави – упражняват се и начини за комуникация в интернет и времетраене
на слайд.
2. Забавна групова задача, свързана с предварителна работа – всеки ученик да създаде звуков
файл у дома или на място с домашен любимец.
Заедно с родителя:
1. Ученикът заедно с родителите да се запознае с наредбата за притежаване и отглеждане на
домашни животни, да се коментира и да се създадат 4 кратки правила за разходка на куче. Тази
задача е с възпитателна цел, освен че упражнява
дигитални умения.
2. Втора възпитателна задача – заедно с родителите да се запознаят с интересни факти за кучетата водачи на слепи хора.
Искам да покажа
1. Продължаване на линията за изпълнение на задачите от урока в облак платформа. Ако класът
има училищна регистрация в облак, удачно е всички задачи да се изпълняват там.
2. http://dogs.care.bg
http://www.babh.government.bg
070012299
Предварителна подготовка: учителят трябва дни преди този час да е задал на учениците да
преброят и снимат бездомни животни, да си водят записки къде пребивават точно (до коя къща/
блок, трафопост и др.).

Интернет и интегриране на дейности
Урок № 28. Същност на глобалната мрежа
интернет. Основни начини за достъп до
интернет
Нови знания и умения (НЗУ): модем, достъп, потребителско име, парола.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията модем, достъп, потребителско име, парола.
Усвояване на умения за описване същността на
интернет като глобална компютърна мрежа и начините за достъп до интернет. Придобиване на
компетенции за създаване и използване на указател
за полезни интернет адреси.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
План на урока
1. Същност на интернет
2. Основни начини за достъп до интернет
3. Създаване на указател, списък с отметки
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ – с устна беседа и с помощта на предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с
новите понятия и дискусия, свързана със сигурността в интернет.
– Целта на зад. 1 е анализиране на въпросите,
възникнали по време на дискусията, както и анализ
на изводите, направени от тях.
– Зад. 2 е свързана с въвеждане на новите понятия. В този смисъл допълнителни въпроси могат
да бъдат: използването на коя услуга изисква идентифициране с потребителско име и парола, мобилен интернет ли изисква използването на услугата,
или такъв, предоставен по кабел, и др.
– Целта на зад. 3 е анализиране на скоростта на
трафика на информация и обема на транслирани
данни за единица време. Възможни тест ресурси:
• fast.com
• speedtest.net
• netmeter.eu
– Целта на зад. 4 и зад. 5 е въвеждане на понятието хипервръзка и работа с интерфейса на произволен браузър. Не се очакват затруднения при реализацията на тази задача, тъй като понятието е
широко използвано в ежедневието на учениците.
– Зад. 6 е свързана с понятията потребителско
име и парола. Акцент в задачата трябва да бъдат:
• нуждата на един уебсайт да изисква
лични данни – използване на конкретни

услуги, проследяване на историята на
взаимоотношенията между потребителя и доставчика на услугата, услуги за
извършване на справки и др.
• съхраняване на лични данни и безопасност в интернет.
– Целта на зад. 7 е придобиване на компетенции
за създаване и използване на указател за полезни интернет адреси. Желателно е създаването на такива в повече от един браузър или обединяване на
акаунтите до браузърите.
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
с интернет свързаността. За анализ на скоростта
на трафика на информация и обема на транслирани данни за единица време може да бъдат използвани лични мобилни устройства, а за демонстрация – компютърът, използван от учителя. По този
начин ще бъдат най-точно отчетени данните от
теста.
Междупредметни връзки: български език и литература, английски език, история и цивилизации,
география и икономика
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите, за учениците може да представляват интерес
теми, свързани с любопитните факти и задачите
от рубриката „Искам да покажа“.
Въпроси и задачи:
1. Задачата е свързана с функционалността на
браузърите Google Chrome и Microsoft Edge да извършват автоматично търсене на информация
в търсачките Google и Bing, когато интернет
адресите не са изписани точно. Добре би било на
компютрите, които използват учениците, да има
инсталирани и няколко алтернативни браузъра.
2. Адресът на сайта трябва да бъде въвеждан
в адресното поле на браузъра, а не в полето за
търсене (ако има такъв).
3. Увеличаването или намаляването на образа,
визуализиран в браузър, може да се извърши чрез
настройките на браузъра или с комбинацията Ctrl
+ Scroll.
4. Зад. 4 и зад. 5 от рубриката „Въпроси и упражнения“ са свързани с търсенето на информация и успешното навигиране в уебсайт.
5. Целта на последната задача от тази рубрика е свързана с придобиване на компетенции за
създаване и използване на указател за полезни интернет адреси.

41

Самостоятелна работа:
1. Задачата има за цел да предизвика дискусия,
свързана с достъпа до информация, и за технологичните устройства, които биха били използвани
в бъдеще.
2. Крайната цел на задачата е самостоятелното използване и боравене с интерфейса на различни браузъри.
3. Целта на задачата е затвърждаване на уменията за създаване и използване на указател за полезни интернет адреси.
4. Идеята на задачата е свързана с усвояване на
компетенции за описване същността на интернет като глобална компютърна мрежа и начините
за достъп до интернет.
Заедно с родителя:
Задачата цели предизвикване на дискусия, свързана с предизвикателства при използването или
липсата на интернет в нашето ежедневие.
Искам да покажа:
Задачата е с практическа насоченост и цели
овладяване на умения за споделяне на интернет
свързаност между отделни устройства.
Предварителна подготовка: осигуряване на работните материали, предвидени към диска в учебника, и такива, свързани с допълнителните задачи,
предложени в книгата за учителя.

Урок № 29. Средства за комуникация в ре
ално време. Правила за сигурност на деца
та в интернет
Нови знания и умения (НЗУ): разговори в реално
време, профил, псевдоним.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията: разговори в реално време, профил, псевдоним.
Усвояване на уменията за комуникация в реално
време и спазване на правилата за безопасно поведение в интернет.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ – с устна беседа и с помощта на предизвикателство
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с новите понятия и дискусия, свързана с комуникацията в реално време и с правилата за сигурност в
интернет.
– Целта на зад. 1 е анализиране на въпросите,
възникнали по време на дискусията, както и анализ
на изводите, направени от тях.
– Зад. 2 е свързана с усъвършенстване на умени-
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ята за комуникация в реално време. Подборът на
софтуер за комуникация може да бъде извършен по
критерии: изисква инсталация, предполагащ анонимност, популярност сред учениците и др.
– Реализациите на зад. 3 и зад. 4 са осъществими
с микрофон и камера, които са част от преносим
компютър или самостоятелни такива, което е поудачен вариант за използване предвид спецификата на задачата. Нейната цел – затвърждаване на
уменията за настройки на софтуер за комуникация
в реално време.
– Зад. 5 и зад. 6 е добре да бъдат изцяло подчинени на предизвикателството и реализирани чрез
осъществяване на междупредметни връзки – размяна на проучвателни задачи, свързани с информация за туристически или исторически значим
обект в близост до населеното място.
– Зад. 7 може да бъде реализирана с помощта на
приложенията за споделяне на интерактивна дъска, цитирани в учебника.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ –беседа
с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: в този урок трудности може да се очакват с интернет свързаността и акаунт ограниченията при инсталиране на софтуер за комуникация
в реално време.
Междупредметни връзки: български език и литература, английски език, история и цивилизации,
география и икономика
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите, за учениците може да представляват интерес
теми, свързани с любопитни факти, и задачите
от рубриката „Задачи за самостоятелна работа“.
Въпроси и задачи:
1. Общуването на потребители в реално време
предполага комуникация между двама или повече
потребители, които обменят информация „на
живо“, т.е. участниците използват в момента на
разговора технически средства за комуникация, за
да осъществят чат, аудио или видеоразговор.
2. Услугите за разговори в реално време биват
чат, аудио и видеоразговор и могат да бъдат реализирани чрез софтуерните средства, описани в
учебника.
3. Ако сте на място със слаба интернет връзка,
е желателно да се използват несинхронни средства
за електронна комуникация.
4. Задачата има за цел да предизвика дискусия,
свързана с правилата за сигурност в интернет.
5. За онагледяването на лицеви изрази, телесни сигнали и емоции е популярно използването на
икони, наречени емоджи. Личицето с радостни
сълзи е най-често използваното емоджи.

6. Задачата може да замени зад. 5 и зад. 6 в
учебника, а нейните цели са усвояване на умения
за комуникация в реално време и спазване на правилата за безопасно поведение в инетрнет.
Самостоятелна работа:
Задачите в рубриката имат за цел изпълняване на учебната програма по темата – въвеждане
на понятията разговори в реално време, профил,
псевдоним и усвояване на уменията за комуникация в реално време и спазване на правилата за
безопасно поведение в интернет.
Заедно с родителя:
Програми за родителски контрол:
• Pure Sight Owl
• Norton Online Family
• NetPolice Lite
• Kaspersky Pure
Предварителна подготовка: осигуряване на
работните материали, предвидени към диска в
учебника, и такива, свързани с допълнителните
задачи, предложени в книгата за учителя.

Урок № 30. Комуникация в интернет.
Упражнение
Нови знания и умения (НЗУ): модем, достъп, потребителско име, парола.
Основна цел на урока: Затвърждаване на понятията модем, достъп, потребителско име, парола, разговори в реално време, профил, псевдоним.
Усъвършенстване на уменията за описване същността на интернет като глобална компютърна
мрежа и начините за достъп до интернет. Затвърждаване на уменията за създаване и използване
на указател за полезни интернет адреси и настройките на софтуер за комуникация в реално време.
Усъвършенстване на уменията за комуникация в
реално време и спазване на правилата за безопасно
поведение в интернет.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ – с устна беседа и с помощта на предизвикателството.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – беседа с новите понятия и дискусия, свързана с комуникацията в реално време и с правилата за сигурност в
интернет.
– Целта на зад. 1 е затвърждаване на понятията потребителско име, парола, разговори в реално
време, профил, псевдоним и усъвършенстване на

уменията за комуникация в реално време и спазване
на правилата за безопасно поведение в интернет.
Възможните начини за решаване на задачата могат да са:
• Работа в споделен документ и използване на чат функцията към споделения
документ.
• Споделен екран и разговор в реално време.
• Работа със споделена интерактивна
дъска.
– Част от разглежданите професии на бъдещето в зад. 2 могат да бъдат: носталгист, телехирург, риуайлдър, консултант по роботите, геймификатор, експерт по слънчевите технологии,
рибен фермер, събирач на космически боклуци и др.
– За реализицията на зад. 3 се налага проучване
в каналите за видеосподеляне. В тях има налични
множество материали, свързани с уебинарите! Желателно е проучването на такива материали да не
отнема значително време от учебния час и тези
материали да бъдат предварително подготвени и
предоставени на учениците по време на часа.
– Целта на зад. 4 е усъвършенстване на уменията за комуникация в реално време и спазване на
правилата за безопасно поведение в интернет.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа
с въпросите след урока.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват с интернет свързаността и правилното
разпределяне на времето за извършване на всички
предвидени учебни дейности.
Междупредметни връзки: български език и литература, английски език, технологии и предприемачество, час на класа.
Допълнителни въпроси и задачи: освен задачите, за учениците може да представляват интерес
теми, свързани с любопитни факти, и задачите
от рубриката „Искам да покажа“.
Въпроси и задачи:
1. Open Broadcast приложения:
• OBS Classic
• Twitch
• Dream Stream и др.
2. Игрови платформи, които могат да бъдат
използвани за компютърно моделиране:
• Scratch
• KODU
• Minecraft и др.
Самостоятелна работа:
Задачите в този раздел са с проучвателен характер и имат за цел:
– усъвършенстване на уменията за описване
същността на интернет като глобална компю-
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търна мрежа и начините за достъп до интернет;
– усъвършенстване на уменията за комуникация
в реално време и спазване на правилата за безопасно поведение в интернет.
Заедно с родителя:
Една част от приложенията за разговори в реално време имат вградени функции за превод; преоб
разуване на речта в текст и текста в реч, както
и за споделяне на екрана. Желателно е да се извършват предварителни тестове на тези функции преди провеждането на часа.
Искам да покажа: За реализацията на двете задачи в тази рубрика са необходими онлайн приложения. Примери за такива са посочени в учебника.
Предварителна подготовка: осигуряване на работните материали, предвидени към диска в учебника, и такива, свързани с допълнителните задачи,
предложени в книгата за учителя.

Урок № 31. Търсене на материали по зада
дена тема на български и на чужд език.
Авторски права
Нови знания и умения (НЗУ): интегриран документ, авторски права, лиценз, цитат, цитиране;
записване на локален диск информация, намерена в
интернет; използване на уеб базиран електронен
речник за превод на текст; спазване на авторски
права; коректно цитиране на информационните
източници.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията интегриран документ, авторски права, лиценз, цитат, цитиране. Усвояване на умения за
запис на информация на локален диск, намерена в
интернет. Придобиване на компетенции за използване на уеб базиран електронен речник за превод на текст. Усвояване на умения за използване и
коректно цитиране на авторски материли.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
План на урока
1. Търсене на текстови материали в интернет. Съхраняване
2. Търсене на изображения в интернет.
Съхраняване
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3. Уеббазирани електронни речници
4. Авторски права и лицензи
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти
виране за НЗУ – Предизвикателството насочва
вниманието на учениците към целта на урока с
няколко въпроса, осъществяващи междупредметна връзка с история и цивилизация.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ – Уменията
за търсене на информация в интернет са формирани още от 5. клас. Акцентът тук е съхраняване
на информация от интернет, след като се преговарят начините за търсене, изборът на ключови
думи, което е междупредметна връзка и с БЕЛ. Зад.
1 формира умения за съхраняване на информация
от интернет. Обърнете внимание на начините на
съхранение. Учениците могат да използват копипейст технологията още от първите уроци за организиране на файлова структура в 5. клас. Припомнете начините на Copy/Paste от меню десен бутон,
клавишни комбинации, провлачване с натиснат клавиш Ctrl. Особено важно е да се коментира опцията на вмъкване (Paste options:) – Дали копираният
текст да се вмъкне със запазени характеристики
на форматирането или да се постави само текст.
При съхраняването на файл в браузер е важно да се
коментира типът на файла, който ще се запише –
Каква програма след това ще може да се отвори.
html файловете се отварят само от браузери. Текстовите файлове какви разширения може да имат?
Зад. 2 формира умения за съхраняване на изображения от интернет. Тук акцентът е при търсене на
изображения – да си конкретизират извежданите
резултати по размер, по тип и др. Зад. 3 формира
умения за работа с уеб базирани електронни речници. Интересното в тази задача е въвеждането на
текст с глас и изговарянето на превода от програмата. Зад. 4 се отнася за авторски права и лицензи.
Терминът авторско право е познат на учениците
от пети клас. Тук се обръща внимание за лиценз и
правилно цитиране на източници на информация.
3. Дейности за затвърждаване на НЗУ – беседа: По колко начина можем да търсим информация
в интернет? Как се работи с уеб базирани речници? Как се съхранява текст или изображения от
интернет? Какво е авторско право, лиценз и правилно цитиране на информация?
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: евентуални проблеми с интернет.
Междупредметни връзки: история и цивилизации, БЕЛ
Допълнителни въпроси и задачи: тази тема
предразполага към междупредметни връзки – ако
учителят по информационни технологии работи

в екип с учители по други учебни дисциплини, може
да се получат хубави теми за проекти, включващи умения за търсене на информация в интернет.
А понятието лиценз и цитат са пряко свързани с
изискването за документацията към проектите
за олимпиада по информационни технологии.
Въпроси и задачи:
1. Да
2. Да
3. Упражняване на тръсене по дадени ключови
думи и работа с уеб базиран преводач, междупредметни връзки с изобразително изкуство и история.
4. Онлайн спирограф: http://nathanfriend.io/
inspirograph/
Самостоятелна работа:
1. Задача по образец.
2. Учениците трябва да видят разликата, когато се добави „clipart” – че изображенията са рисувани картини.
3. В зад. 1 в урока се коментира подробно това.
Коментарите трябва да водят и към съобщаване, че със създаване на уебсайтове ще се занимават в 8. клас.
4. Задача експеримент. Демонстрация пред
класа.
Заедно с родителя: задачата е в тази рубрика заради родителския контрол, необходим при
евентуални реклами.
Предварителна подготовка: осигуряване на
микрофон и тонколони за работа с уеб базирани
електронни речници.

Урок № 32. Търсене и съхраняване на ин
формация. Упражнение
Основна цел на урока: Усъвършенстване на умения за търсене и съхраняване на информация от
интернет.
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник.
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на ОЗУ: Предизвикателството поставя учениците в ролята
на изследователи – етимолози, които събират
информация за произхода на имената на различни обекти. Етимологията е наука за произхода и
развитието на думите в т.ч. и произхода на имената. С въпросите след предизвикателството се
актуализират знания и умения за търсене и съхраняване на информация в интернет, както и за
вмъкване на изображение в текстов документ.
2. Дейности за затвърждаване на НЗУ: Зад. 1

актуализира умения за търсене на информация в
интернет. Коментират се различни начини за търсене и разширено търсене. Трябва да се затвърдят
и умения за създаване на текстов документ с информация от интернет и задължително да се засегне въпросът за авторското право. В зад. 2 трябва
да се коментират начини за създаване на графичен
файл от екран на браузър (клавиш PrtScr). След това
да се коментира командата Crop. Важно умение е
и форматиране и позициониране на изображение
в текстов документ. В задачата има търсене на
изображение в интернет – да се обърне внимание
на файлови формат. Зад. 3 отново актуализира
умения за търсене на информация в интернет по
ключова дума и изображение. Ако има време, в часа
може да се съберат интересни истории в общ файл
и да се изпратят на учителя по история, родители… Може да се използва софтуер за комуникация
в реално време. Зад. 4 е допълнителна и освен упражняване на умения за търсене на информация в
интернет има и умения за работа в графичен редактор. Преговаря се понятието векторна или растерна графика и разликата между тях.
Очаквани трудности и предложения за пре
одоляване: в този урок трудности може да се
очакват, ако има проблем с интернет.
Междупредметни връзки: история и цивилизации, география, БЕЛ
Въпроси и задачи:
1. Безопасният път от дома до училище и обратно е важна тема още от първи клас. С тази
задача се усъвършенстват умения за ориентиране по карта. Инструментите по информационни
технологии са както зад. 2 в урока.
2. Снимките могат да се осигурят или чрез
търсене в интернет по ключова дума или от личен архив.
3. Упражняват се умения за работа с уеббазиран преводач.
Самостоятелна работа:
Зад. 1 и зад. 2 – Задачи по образец – описани с думи.
Предварителна подготовка: За зад. 3 след урока трябва да има осигурени микрофон и слушалки
за всеки ученик.

Урок № 33. Интегриране на дейности – ра
бота по проект. Обобщение
Опорни знания и умения (ОЗУ): търсене на информация в интернет; съхраняване на информация от интернет; създаване на интегриран документ; представяне на идеи пред публика.
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Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за търсене и съхраняване на информация
в интернет, създаване на интегриран документ
и представяне на идеи пред публика.
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник.
Ход на урока:
Дейности за систематизиране и обобщение
на НЗУ: Основното предизвикателство в урока
е свързано с организиране на викторина „Какво,
къде, колко?“. Най-интересното е, че учениците
ще могат да използват мобилни устройства с
интернет при отговаряне. Учителят трябва да
получи текстов файл със събраните въпроси от
целия клас и презентация по един въпрос на слайд.
Основната беседа за систематизиране и обобщение на знанията и уменията може да се води с въпросите от предизвикателството ТЕХНОЛОГИИ.
РОЛИТЕ, необходими за решаването на задачите
на предивикателството, са: ученици, които измислят въпроси; ученици, които следят за повтаряемост на въпросите; ученици, които събират
коректно цитирани източници; екип за създаване
форматиране и представяне на презентацията.
Това, което трябва да се случи в часа, е следното:
1. Ученици измислят с помощта на търсене в
интернет три типа въпроси:
• в коя държава се намира неизвестен град;
• колко е висок, широк, дълъг известен исторически/географски обект;
• на колко години е или щеше да бъде днес
известен спортист/музикант.
Всеки измислен въпрос трябва да бъде придружен с кратък текст с източника на информацията.
2. В общ чат, в който са влезли учениците от
целия клас (Skype, Messanger, Hangouts и др.), се
предлагат измислените въпроси и цитираните
източници.
3. Някои ученици следят за повторение на въп
росите и неповтарящите се ги копират в текстов файл.
4. Някои ученици копират цитираните източници в отделен текстов файл.
5. Готовият текстов файл с въпросите се разпределя сред всички ученици, за да направят от
него готови за разпечатване листчета – по начин,
описан в зад. 2.
6. Няколко ученици от текстовия файл на въп
росите създават и форматират презентация –
описана в зад. 3.
7. В края на часа може да се проведе кратка
викторина, за да се провери интересни ли са въпросите и дали лесно се намира информацията в
интернет, която те изискват. Учителят получа-
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ва всички въпроси по имейл и на глас ги чете един
по един, а най-бързите отговарят. Тази дейност
може да се осъществи и с представяне на презентацията от въпросите от екип ученици, ако са успели да създадат и форматират презентацията.
Всъщност целият урок се състои от две главни
части:
1. съчиняване на въпросите и въвеждането им
в общ чат, в който се селектират и копират в
текстов файл;
2. създаване на листчета и презентация от
текстовия файл, за да е готова викторината за
представяне пред външна аудитория.
С тези две основни дейности се обобщават
знания и умения за работа с текстов редактор,
софтуер за създаване на презентации и търсене на
информация от интернет.
Очаквани трудности и предложения за прео
доляване: в този урок трудности може да се очакват, ако има проблем с интернет, защото няма
да може бързо да се измислят въпроси.
Междупредметни връзки: география, история
и цивилизации, БЕЛ
Въпроси и задачи:
1. Задачата е допълнение към основните в урока – да се създаде и разпечата книжка от събраните въпроси Усъвършенства умения за работа с
текст. Хубава дискусия би се получило и с тези два
въпроса: можете ли да отпечатате въпросите и
от двете страни на листа? А можете ли да отпечатате само въпросите от първи до десети?
Групова работа:
1. Групова презентация трябва да е резултатът. Ако учениците ползват споделена папка
в облак (Google Drive или One drive или др.) тази
задача ще стане лесна, приятна и забавна. Ако не
ползват, може в групов чат да предлагат текст
и изображения за поздрав, а няколко ученици да ги
сглобят в презентация.
2. Тази задача е свързана със задача от началото
на годината, когато учениите трябваше да снимат
класната си стая, себе си и сега отново да направят
снимки. Да ги подредят в презентация и да се видят
разликите. В групова таблица да напишат кой колко
сантиметра е пораснал, като съберат данните със
софтуер за комуникация в реално време.
Заедно с родителя:
1. Царските корони на оградата на Версай може
да се преброят, като се намери снимка в интернет или в режим Street View на GoogleMaps се
„отиде“ до там.
Искам да покажа:
1. Викторината да бъде проведена с помо-

щта на приложението Kahoot, MS ExcelSurvey,
GoogleForms или друг софтуер за събиране на отговори с мобилни устройства в реално време.
Kahoot е сравнително нова безплатната образователна платформа за създаване на онлайн викторини, тестове, анкети и проучвания. За да се
използва Kahoot, е необходимо да има: интернет
връзка, учителски компютър, дигитално устройство за всеки ученик и регистрация в платформата. Въпросите се визуализират на учителския
компютър с проектор или телевизор. Учениците
отговорят със съобщение от телефона си. Регистрацията е безплатна от https://getKahoot.com/.
Необходимо е да се попълни името на училището
или университет; потребителско име; имейл;
парола и се потвърждава с CREATE ACCOUNT. При
създаване на ресурс се избира тест, дискусия или
анкета. За тест се избира Quiz и в нов прозорец се
въвежда името на теста – Title (тест), а в текстовото поле (Description) – информация за теста
(за кой клас е, тема и др.) Може да се вмъкне снимка (Add image). Когато данните са попълнени, се
потвърждава с бутона Ok, go, който се намира
в горния ляв ъгъл. Тестът може да съдържа наймного 100 въпроса. От Add question се въвежда
първият въпрос. Има възможност да се посочат
до 4 отговора. Като се въведат отговорите се
кликва върху бутон „Неправилно“, за да се включи алтернативата зелен бутон „Правилно“, и се
посочва времетраене за изчакване на отговора
5 – 120 сек. С бутон Next се създава нов въпрос.
Провеждането на теста става, като първо
учениците от устройствата си стартират
Kahoot.it. Учителят избира тест измежду всички в профила си и го стартира с Play. Може да
се направят бързи настройки от Game Options:
дали въпросите и отговорите да излизат винаги
в реда, в които са зададени, или дали ПИН кодът
винаги да се вижда и др. Избира Classic или Team
modе в зависимост от това дали учениците
ще участват индивидуално или по отбори. След
всичко това Тестът се стартира и се генерира
код, който всички ученици трябва да въведат в
своите устройства. След въвеждането на кода
се потвърждава Enter и се въвежда nickname. На
екрана се виждат имената на всички участници
и общият брой. Бутонът Start започва появяването на въпросите един по един. На екрана в кръг се
отброява зададеното време за отговор, а вдясно
се вижда колко от участниците са отговорили.
Гласуването се прекратява, след като изтече определеното време. Ако участниците приключат
по-рано, може да се премине към следващия въпрос с бутона Skip. Всеки ученик на личния си екран
има обратна връзка – кои от отговорите му са
верни и колко точки е получил. Броят на точките зависи от бързината на отговора. След това

се появява временното класиране по пет ученици
на екран и накрая се появява окончателното класиране в брой точки както и анкета за обратна
връзка. Резултатите от теста автоматично са
събрани в електронна таблица, която може да се
отвори от менюто Feedback&results.
MS ExcelSurvey е приложение на облака на
Microsoft, с което може да се съберат отговори
от публика. След като сте влезли в профила си на
OneDrive, избирате от бутона Създай/Проучване
в Excel (New > Excel Survey).
В отворена таблица в Excel изберете Вмъкни >
Общ преглед > Ново проучване (Insert/Survey/New
Survey). Избира се типът на отговорите. Възможностите са: текстово поле; абзац, число, дата,
час, да/не, избор. Идентифицирането на ученика е
важно при решаване на електронен тест, затова
е необходимо името (класът, номерът) на ученика
да се зададе като задължително поле. Тестът се
разпространява за попълване с помощта на линк.
Google Forms е най-богатият безплатен начин
за създаване на електронен тест с много възможности за анализ и публикуване на резултатите.
Различава се и от провеждането на многомишкови сесии и такива с дистанционни за събиране на
отговори в реално време – при тях въпросът в
даден момент е един за целия клас и се прожектира на стената, т.е. всички ученици отговарят на един въпрос в едно и също време, което
се отразява на обективността. Електронният
формуляр може да бъде изпратен по електронна поща, сложен на стена в социална мрежа, група, сайт, виртуална класна стая, разпространен
с QR код, сложен като допълнителен материал
от учителя към страница на електронен вариант на учебник на издателство и др. Моделът
на работа с електронни формуляри за анкети/
тестове е последователността на етапите:
1. Влизане в профила
2. Създаване
3. Разпространение
4. Събиране на отговори
5. Оценяване
6. Публикуване и анализ на оценените резултати
Работата с електронни формуляри е ново
умение от дигиталната грамотност. Методическите знания от дидактиката в областта на
контрол и оценка на учебните постижения се надграждат с инструменти от облака, които подпомагат дейностите по оценяването на отговори
на ученици. За изработване на електронен формуляр с инструментите „в облака“ се работи в личен профил в Гугъл в Моят диск (My Drive) – избрана папка. Създаване (New) –> Google Формуляр
(Forms). В появилата се бланка се попълват: име
и тема на формуляра, кратко описание, текст на
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първия въпрос и се избира тип на въпроса. Добавянето на нов въпрос става от бутона в дясната
част на формуляра. Всеки въпрос може да бъде дублиран, за да се използва за подобни на него, както и
да бъде изтрит. Ако се определи като задължителен, ще връща потребителите и няма да могат
да го изпратят, без да дадат отговор. Типовете
въпроси са: кратък отговор, абзац – по-дълъг текстов отговор; множествен избор, квадратчета
за отметка, падащо меню, линейна скала, таблица
за множествен избор, дата и час. От палитрата
горе вдясно може да се избере цвят или тема на
формуляра. За да се види как ще изглежда формулярът, е необходимо да се избере опцията визуализация от горния десен ъгъл на екрана. За да се
превърне формулярът в тест е необходимо от
настройки да се посочи „нека това бъде тест“.
След като се въведат всички въпроси с техните
варианти за отговор, под всеки въпрос се появява
допълнителен бутон Ключ с отговори. При отваряне на ключа се посочва верният отговор и
се въвежда колко точки носи той. Резултатите
от теста може да се съобщят на учениците по
следния начин: веднага след изпращането на отговорите или след проверка от учителя. Учителят
вижда резултатите от теста в раздел Отгово
ри в две направления: резюме като групова оценка и отделно като индивидуалните отговори на
всеки ученик като проверено писмено текущо
изпитване. Събирането на отговорите започва,
след като ученикът е щракнал върху линк до него
по някой от начините: споделен в социална мрежа или сайт; изпратен по имейл или чрез QR код.
Всички отговори автоматично са събрани в електронна таблица.
2. Кръстословица може да се създаде лесно с
HotPotatoes (https://hotpot.uvic.ca/).
Това са пет програми, които създават уеб базирани интерактивни упражнения. Подходящи са
както за самостоятелно учене, така и за изпитване в клас. Имат възможност да бъдат вградени в
различни системи за дистанционно обучение. Софтуерът прави индивидуална оценка в проценти.
Един от „картофите“ е кръстословица (JCross).
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1. Избираме JCross
2. Въвеждаме думите и описанията им в прозореца на JCross
3. Съхраняваме файла в „картофен“ формат.
4. Създаваме уебстраница от File–>Create Web
page.

Препоръки при работа с HotPotatoes. Всички
имена на папки и файлове да са на латиница!
Всички имена да са без „интервал“!
Всички файлове картофчета, уебстраници,
картинки и др., свързани с упражненията, трябва
да са в една обща папка!
Преди да се вмъкне изображение, файлът трябва да се съхрани!
Когато се разпространява кръстоловицата
сред учениците, трябва да се изпрати html файлът с графичните файлове, ако са включени изоб
ражения в него.
3. http://www.educationworld.com/a_tech/chat–
room–get–new–life–in–classrooms.shtml
Безплатни чат платформи са Chatzy.com,
TodaysMeet.com, TitanPad.com и CoveritLive.com. За
някои от тях не се изисква регистрация. Всички са
сигурни, че само поканени лица могат да участват
в чата. Педагози, интересуващи се от безопасно
свързване с други ученици и студенти от целия
свят, могат да се опитат да участват в организирани проекти чрез платформа като Kidlink.org.

Изходно равнище
Урок № 34. Проверка на знанията и уме
нията по информационни технологии
Опорни знания и умения:
– операционни системи и носители на информация;
– компютърна текстообработка;
– обработка на таблични данни;
– работа с графични изображения;
– компютърна презентация;
– интернет и интегриране на дейности.
Основна цел на урока:
Контрол и оценка на учебните постижения на
учениците при работа с информационни технологии с учебното съдържание от 6. клас.
Дидактически материали:
– работни листове;
– компютри.
Дейности за контрол и оценка:
– Тестовете може да съдържат въпроси с
многовариантен избор или отворени 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.
Верни отговори на въпросите от теста:
1) Б
2) 5000 байта
3) Control Panel
4) Replace All замества конкретен текст във
всички места в документа, в които се среща, а
Replace замества само в първото намерено място.
5) В
6) А
7) В
8) Б
9) текст, изображение, звук, видео
10) Г
11) Г
12) рамка, шрифт, цвят на буквите, стил на
буквите, подравняване, ориентация и др.
13) В
14) А

15) В
16) В
17) Б
18) Hangouts, Messanger, Skype, ICQ, iRC...
19) A, В
Предлагаме система от критерии и показа
тели за тест изходно равнище за 6. клас:
1. Разпознава мерни единици на информация.
2. Превръща мерни единици от килобайт в
байт.
3. Назовава програма за настройки на операционна система.
4. Обяснява командата Replace All
5. Посочва команда за разположение на изображение спрямо текст в текстов редактор.
6. Посочва опция за определяне на границите
на текст в текстов документ.
7. Посочва опция за звук в слайд.
8. Посочва меню за преход на слайд.
9. Изброява мултедийни обекти, които може
да се вмъкнат в слайд.
10. Посочва функция за среноаритметично в
електронна таблица.
11. Посочва кой е знакът, с който започва формула в електронна таблица.
12. Назовава основни характеристики на оформление на клетка в електронна таблица.
13. Посочва команда за контрол на яркост в
изображение.
14. Посочва файлов формат за векторна графика.
15. Посочва команда за завъртане на изображение.
16. Посочва мярка за измерване на разделителна способност на изображение.
17. Определя модем.
18. Назовава приложения за разговори в реално
време.
19. Посочва команда за отметки в браузер.
Показателите на всеки критерий са „знае“/
„не знае“ и се точкуват съответно с 1/0.
Практическите задачи имат за цел да проверят у учениците уменията за работа с ИТ,
изучени в 6. клас. В общ вид задачите може да
изглеждат така:
Задача 1: (Предлагат се два варианта на продажби в казус за печалба като % от продажбите.)
Създайте електронна таблица, която да изчисли
средно продажбите на месец и изберете печелившия вариант. Съхранете файла с име…
Задача 2: Създайте презентация от текст и
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изображения на тема (чрез търсене на информация по дадени ключови думи)… Спазвайте следните изисквания: вмъкнете или създайте най-малко
5 графични обекта, които да се появяват в под-

ходяща анимация; добавете ефекти за преход на
слайд; включете поне два звукови файла. Изберете … дизайн. Изпратете файловете по електронната поща на…

Проверка на знанията и уменията по информационни технологии
Входно равнище
тестова задача

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 практическа задача

1 2

точки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 точки

11 10

скала

33 – 40 точки

Справям се отлично.

25 – 32 точки

Имам незначителни пропуски.

17 – 24 точки

Мога и по–добре.

10 – 16 точки

Трябва да положа още усилия.

0 – 9 точки

Не се справям.
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3

2

1

Учебна
седмица
по ред
№

Операционна
система. Файлова
структура на организация на данните

операционна
система;
контролен
панел;
файлова
структура.

Обяснява възможностите за
настройки на операционната
система – промяна на лентата за
задачи, стартово меню.
Описва файловата структура на
организация на данните.
Извършва основни операции с
файлове и папки.

НЗ

Нови
понятия

Изброява и сравнява основни еди- бит, байт
ници за измерване на информация.
Обяснява разликата между единиците за количество байтове
(килобайт - кибибайт, мегабайт
– мебибайт и т.н.).
Дава примери за използването на
основните единици.

Самоконтрол

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

НЗ

КО

Проверка на знанията и уменията
по информационни
технологии

Основни единици
за измерване на
информация

Урочна
единица

Тема на
урочна единица
Контрол и оценка на учебните
постижения на учениците за
работа при обработка на таблични данни, работа по проект,
компютърна система и защита
на данните в нея, компютърна
текстообработка, звукова и
видеоинформация, компютърна
презентация, интернет.
Въвеждане на понятията единица
за измерване на информация,
бит, байт. Усвояване на умения
за:
• сравняване на основни единици
за измерване на информация;
• обясняване разликата между
единиците за количество байтове;
• даване на примери за използването на основните единици за
измерване на информация.
Въвеждане на понятията
операционна система, контролен
панел, файлова структура. Формиране на умения за настройки
на операционната система и
операции с файлове и папки.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Всички дейности са в индивидуална форма на контрол и оценка

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

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС

(Име, фамилия, подпис)

Забележка

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

Директор:

УТВЪРДИЛ
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7.

6.

5.

4.

Учебна
седмица
по ред
№

Избира език, на който да
избор на език
въвежда текст от клавиатурата; за въвеждане на
Въвежда и редактира текст на
текст
български и чужд език;
Съхранява текстов документ
в различни файлови формати.
Вмъква и позиционира
изображение в текстов документ;
Определя размера и разположението на графично изображение
спрямо текст;
Създава документ, като
използва текст и графични
изображения.

НЗ

НЗ

Вмъкване и форматиране на графични
изображения

Въвеждане и
редактиране на
текст на български
и чужд език

Затвърждаване на понятията
свързани с единиците за
измерване на информация.
Затвърждване на уменията за
работа и настройки с операционната система и файлова
структура на организация на
данните.
Развитие на компетенциите
за опериране с файлове и
техните формати.

Развитие на компетентности
свързани с използване различни
носители на информация за
работа с файлове.
Разпознаване кои от файловите формати се отнасят за
текст, графика, презентации,
аудио и видео.
Свързване на файлови формати
със софтуерните приложения,
в които могат да се използват.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Изграждане на умения за избор
на език, на който да се въвежда текст от клавиатурата;
въвеждане и редактиране на
текст на български и чужд
език; съхраняване на текстов
документ в различни файлови
формати.
позициониране Въвеждане на понятията
на изображение вмъквате и позициониране на
в текстов доку- изображение в текстов
мент; завърта- документ; определяне размера
не и обръщане и разположението на графична изображение ното изображение спрямо
в текстов
текста; създаване на докудокумент
мент, като се използва текст
и графични изображения.

Умее да използва единици за
измерване на информация.
Прави настройки на операционната система.
Знае предназначението и
управлява файлова структура
на организация на данните като
работи с файлове и техните
формати.

У

Данни и информация

Използва различни носители на ин- носител на
формация при работа с файлове. информация;
Разпознава основните файлови
файлов формат
формати за текст, графика,
презентации, аудио и видео.
Свързва файлови формати със
софтуерните приложения, в
които могат да се използват.
Демонстрира различно представяне на файлове и папки и визуализиране на разширенията.

НЗ

Нови
понятия

Носители на информация и файлови
формати

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Урочна единица

Тема на
урочна
единица

Всички дейности са в индивидуална форма на контрол
и оценка

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

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
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14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Учебна
седмица
по ред
№

Форматиране на
текстов документ

Форматиране на
страница и отпечатване на текстов
документ

Търсене и замяна
на текст. Търсене
и получаване на
помощна информация.

Тема на
урочна
единица

У

Търси и заменя текст в текстов
документ чрез задаване на
определени критерии.
Търси и получава помощна
информация.

НЗ

Задава характеристики на страницата на текстовия документ.
Задава номерация на страници в
текстов документ.
Задава настройки на принтера за
печат.
Описва отпечатването на
текстов документ, съдържащ
няколко страници, задавайки броя
копия, избора на страници за
печат, последователността на
отпечатване.
Форматира страница по зададено
описание
Умее да задава характеристики
и номерация на страницата на
текстовия документ.
Умее да задава настройки по
зададени критерии на принтера
за печат.
Умее да форматира страница на
електронен текстов документ.

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Урочна единица

размер и
ориентация на
листа, размер
на текстово
поле, номерация
на страници

търсене и
замяна на
текст, помощна
информация

Нови
понятия

Затвърждаване на новите
понятия размер и ориентация
на листа, размер на текстово
поле, номерация на страници.
Надграждане на уменията за
форматиране на страница
и отпечатване на текстов
документ.
Затвърждаване на уменията за
задаване на характеристики и
номерация на страницата на
текстовия документ и отпечатването му на принтер

Развитие на умения за
форматиране на страница
и отпечатване на текстов
документ.
Развитие на компетентности
за свързани със задаване на
характеристики и номерация
на страницата на текстовия
документ и отпечатването
му на принтер

Развитие на умения за търсене
и замяна на текст в текстов
документ чрез задаване на
определени критерии.
Развитие на компетентности
за търсене и получаване на
помощна информация.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

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

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
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18.

17.

16.

15.

Учебна
седмица
по ред
№

Основни файлови
формати при създаване и обработка на
изображения.

Проверка на знанията и уменията
по компютърни
системи, текстообработка и таблични
данни

Обработване и
съхраняване на текстови и таблични
данни

Обработване на
таблични данни.
Упражнение

Тема на
урочна
единица

НЗ

Разпознава основни файлови формати, използвани при създаването
и обработката на изображения.
Запазва изображения в различни
графични формати.
Разпознава растерни и векторни
изображения.
Избира графичен файлов формат.

Извършва основни аритметични
действия с въведени данни в
електронна таблица.
Определя реда на операциите в
аритметичен израз.
Прилага вградени функции.
Прилага формули за извършване
на пресмятания.
Задава различни характеристики
за оформлението на клетки и
данните в тях.
Знае основни единици за измерване на информация.
Съхранява файлове и папки на
различни носители на информация.
Въвежда и редактира текст.
вмъкване и форматиране на
изображение в текстов файл.
Търсене и замяна на текст.
Форматиране на страница и
отпечатване.
Прилага различен формат на
данни в клетка.
Прилага формули и вградени
функции.
Характиеристики на оформлението на клетки и данни.

У

О

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Урочна единица

видове
графични файлови формати,
прозрачност,
векторна графика, растерна
графика.

Нови
понятия

Въвеждане на понятията прозрачност, растерна и векторна
графика и графични файлови
формати. Избор на графичен
формат според неговото
предназначение.

Контрол и оценка на учебните
постижения на учениците
при работа с информационни
технологии с учебното
съдържание по компютърни
системи, текстообработка и
таблични данни.

Усъвършенстване на умения
за работа с текстови и
таблични данни

Усъвършенстване на умения за
изчисления в електронна таблица: аритметични действия,
формули и функции.
Усъвършенстване на умения за
оформление на клетки.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

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

Всички дейности са в индивидуална форма на контрол
и оценка

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
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22.

21.

20.

19.

18

Учебна
седмица
по ред
№

Създаване и
редактиране на изображение по тема.
Работа в екип

Инструменти за
промяна на графично
изображение: ориентация, контраст,
яркост, осветеност,
разделителна
способност

Създаване и
редактиране на
изображение.
Упражнение

Въвеждане на
изображение чрез
скенер или цифров
фотоапарат

Тема на
урочна
единица

Описва процеса на сканиране,
обработване и запазване на
изображение.
Дава пример за начин на прехвърляне на изображение от цифров
фотоапарат на компютър.
Разпознава основни файлови формати, използвани при създаването
и обработката на изображения.
Запазва изображения в различни
графични формати.
Разпознава растерни и векторни
изображения.
Избира графичен файлов формат в
зависимост от предназначението
на изображението – за печат или
за визуализиране на екран. Описва
процеса на сканиране, обработване
и запазване на изображение.
Дава пример за начин на прехвърляне на изображение от цифров
фотоапарат на компютър.
Използва инструменти за
промяна на графично изображение
на ниво цяло изображение.
Променя разделителната способност и размерите на графично
изображение с цел публикуване в
различни медии.
Създава и редактира изображение
с графичен редактор. Редактира
графично изображение от скенер
и цифров фотоапарат.

У

НЗ

У

в зависимост от предназначението на изображението – за печат
или за визуализиране на екран.

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

НЗ

Урочна единица

контраст,
яркост,
ориентация,
осветеност

скенер, цифрова
фотография,
разделителна
способност

Нови
понятия

Въвеждане на понятията
контраст, яркост, ориентация,
осветеност. Изграждане
на умения промяна на цяло
графично изображение и промяна на разделителната му
способност с цел публикуване
в различни медии.
Усъвършенстване на уменията
за сканиране и прехвърляне
на изображения от цифров
фотоапарат на компютър.
Развиване на умения за
цифрова обработка, ориентация и изрязване на части от
изображение.

Въвеждане на понятията сканиране, цифрова фотография,
разделителна способност и
формиране на умения за сканиране, обработване и запазване
на изображение. Прехвърляне
на изображение от цифров
фотоапарат на компютър.
Създаване и обработка на изображения и тяхното запазване.
Затвърждаване на уменията
за разпознаване и работа
с растерни и векторни
изображения.
Доразвиване на компетенциите, свързани с процесите
сканиране и печат на изображения.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица
Всички дейности са в индивидуална форма на контрол
и оценка

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
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27.

26.

25.

24.

23.

Учебна
седмица
по ред
№

Създава презентация по зададена
тема.
Форматира текст и изображение
в слайд.
Вмъква звук в слайд.
Добавя анимационен ефект на
обект в слайд и на преход на
слайд.

У

Създаване на презентация по дадена
тема. Работа по
проект

Мултимедийни
обекти в слайд.
Упражнение

У

Задава анимационен ефект на
обект в слайд.
Задава анимационен ефект за
преход на слайд.
Настройва времетраене на
преход на слайд.
Идентифицира грешки в създаването на презентация;
Избира подходящ шаблон за
дизайн и цветова схема.
Вмъква на мултимедийни обекти
в слайд, анимира обекти и преход
на слайд, определя времетраене
на слайд, избира дизайн.

НЗ

Анимационни ефекти и времетраене
на слайд. Настройки
на дизайна

цветова схема;
анимационна
схема;
анимационен
ефект

Избира подходящ звуков файл или звуков ефект
прави свой запис за включване в
презентация вмъква и настройва
звуков ефект към слайд или група
от слайдове.

НЗ

Използване на
звукови файлове и
звукови ефекти

Създава презентация по тема.
Вмъква графични обекти в
презентация.
Форматира графични и текстови
обекти в презентация.

НЗ

Създаване на презентация по зададена
съдържателна част.
Форматиране на
графични и текстови обекти

Нови
понятия

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Урочна единица

Тема на
урочна
единица

Усъвършенстване на умения
за създаване на презентация
с интегриране на различни
мултимедийни обекти като
текст, изображение, звук.
Използване на подходящ дизайн,
анимации, преходи, чрез които
да се представи темата за
презентиране.
Усъвършенстване на умения
за създаване на презентация
с текст, изображение, звук и
ефекти.

Формиране на умения за
създаване на презентация по
тема.
Формиране на умения за
вмъкване и форматиране на
изображение.
Формиране на умения за
вмъкване и форматиране на
текстов обект в слайд.
Въвеждане на понятието
звуков ефект. Усвояване на
умения за избор на подходящ
звуков файл или собствен запис
за включване в презентация.
Придобиване на компетенции
за вмъкване и настройва
звуков ефект към слайд или
група от слайдове.
Въвеждане на понятието
цветова схема, анимационна
схема, анимационен ефект.
Формиране на умения за
работа с анимационни ефекти,
времетраене на слайд и
настройки на дизайна.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Всички дейности са в индивидуална форма на контрол
и оценка

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

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
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30.

29.

28.

Учебна
седмица
по ред
№

Комуникация в
интернет. Упражнение.

Описва настройки на софтуер за
комуникация в реално време с
цел осигуряване на сигурност.
Познава и спазва правилата за
безопасно поведение в интернет

Познава възможностите за
комуникация в реално време в
интернет.
Описва настройки на софтуер за
комуникация в реално време с цел
осигуряване на сигурност.
Познава и спазва правилата за
безопасно поведение в интернет.
Описва същността на интернет
като глобална компютърна
мрежа.
Изброява и обяснява основните
начини за достъп до интернет.
Отваря уебсайт с различни
браузери.
Създава и използва указател на
полезни интернет адреси.
Познава възможностите за
комуникация в реално време в
интернет.

НЗ

У

Описва същността на интернет
като глобална компютърна
мрежа.
Изброява и обяснява основните
начини за достъп до интернет.
Отваря уебсайт с различни
браузери.
Създава и използва указател на
полезни интернет адреси.

НЗ

Същност на
глобалната мрежа
интернет. Основни
начини за достъп до
интернет.

Средства за комуникация в реално
време. Правила
за сигурност на
децата в интернет.

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Урочна единица

Тема на
урочна
единица

разговори
в реално
време, профил,
псевдоним

модем, достъп,
потребителско
име, парола

Нови
понятия

Затвърждаване на понятията
модем, достъп, потребителско
име, парола, разговори в реално
време, профил, псевдоним.
Усъвършенстване на уменията
за описване същността на
интернет като глобална
компютърна мрежа и начините за достъп до интернет.
Затвърждаване на уменията
за създаване и използване на
указател за полезни интернет
адреси и настройките на
софтуер за комуникация в
реално време. Усъвършенстване на уменията за комуникация
в реално време и спазване
на правилата за безопасно
поведение в интернет.

Въвеждане на понятията
модем, достъп, потребителско
име, парола. Усвояване на
умения за описване същността
на интернет като глобална
компютърна мрежа и начините за достъп до интернет.
Придобиване на компетенции
за създаване и използване на
указател за полезни интернет
адреси.
Въвеждане на понятията
разговори в реално време,
профил, псевдоним.
Усвояване на уменията за
комуникация в реално време и
спазване на правилата за безопасно поведение в интернет.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Всички дейности са в индивидуална форма на контрол
и оценка

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

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка
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34.

33.

32.

31.

Учебна
седмица
по ред
№

Търси и съхранява информация от
интернет.
Търси и съхранява информация от
интернет.
Съхранява информация от
интернет.
Създава интегриран документ.
Представя идеи пред публика.
Самоконтрол

У
О

Търсене и съхраняване на информация

Интегриране на
дейности – работа
по проект

КО

Записва на локален диск информация, намерена в интернет.
Използва уеб базиран електронен
речник за превод на текст.
Зачита авторските права на
готовите материали, които
използва.
Цитира коректно информационните източници.

НЗ

Търсене на материали по зададена тема
на български и на
чужд език. Авторски
права

Проверка на знанията и уменията
по информационни
технологии. Изходно
равнище

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Урочна единица

Тема на
урочна
единица
интегриран
документ,
авторски права,
лиценз, цитат,
цитиране

Нови
понятия

Усъвършенстване на умения
за търсене и съхраняване
на информация в интернет,
създаване на интегриран
документ и представяне на
идеи пред публика.
Контрол и оценка на учебните
постижения на учениците
при работа с информационни
технологии с учебното
съдържание от 6. клас: операционни системи и носители на
информация;
компютърна текстообработка;
обработка на таблични данни;
работа с графични изображения;
компютърна презентация;
интернет и интегриране на
дейности.

Усвояване на умения за използване и коректно цитиране на
авторски материли.
Усъвършенстване на умения
за търсене и съхраняване на
информация от интернет.

Въвеждане на понятията
интегриран документ,
авторски права, лиценз, цитат,
цитиране.
Усвояване на умения за запис
на информация на локален диск,
намерена в интернет..
Придобиване на компетенции
за използване на уеб базиран
електронен речник за превод
на текст.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми и/или
раздели

Забележка

Приложение № 16 към т. 16

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗА Vl 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.
Тази програма описва част от задължителното обучение по информационни технологии в
прогимназиалния етап, като надгражда започнатото в V клас и изгражда основи за обучението
в VII клас.
Учебното съдържание за VI клас е представено
в следните основни теми:
• Операционни системи и носители на
информация
• Компютърна текстообработка
• Обработка на таблични данни
• Работа с графични изображения
• Компютърна презентация

• Интернет и интегриране на дейности
Акцентът на обучението в VI клас е поставен
върху формиране на знания и умения за компютърна текстообработка и създаване на интегриран документ. Осъществява се предварителна
подготовка на учениците за работа по проект
с използване на информационни технологии чрез
интегриране на различни информационни дейности – търсене на информация в интернет, обоб
щаване на намерената информация и представянето ù в текстов документ и презентация.
В програмата са включени теми за работа с
графична информация и използване на софтуер за
обработка на таблични данни.
Формират се знания за етично използване на
информация от интернет и други източници и
зачитането на авторските права.
Темата за безопасността на децата в интернет се разглежда в контекста на използването
на услуги за разговори в реално време.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
• познава и работи с файловата организация на данни, използвана в компютърните системи за
съхранение и управление на информацията
• разпознава най-често срещаните разширения на файлове и ги свързва със софтуерни приложения, в
които могат да се използват
• извършва основни операции с файлове
• посочва основни единици за измерване на информацията и ги сравнява
• описва основните информационни дейности и посочва как те се реализират с използването на
компютърна система и периферни устройства
• създава, редактира и форматира текст на български език и на изучаван чужд език
• създава презентация с анимационни ефекти
• търси и заменя текст в текстов документ
• вмъква и разполага графично изображение в текстов документ и презентация
• извършва операции с данни и използва вградени изчислителни функции в електронна таблица
• изброява средства за синхронна и асинхронна комуникация като форуми, програми за говорене и
т.н.
• спазва правилата за безопасно поведение в интернет
• отваря уебсайт с различни браузери и запазва информация от сайта
• използва съответстваща българска терминология при описание на дейности, извършвани с
файлове, и тези при работата с приложни програми
• описва и спазва правилата за безопасна работа с компютърни системи и информационни
технологии
• търси, подбира и съхранява необходимата му информация в интернет с цел нейното използване
• цитира правилно източниците на използваната информация, публикувана в интернет при
нейното копиране и разпространение.
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Компетентности като очаквани резултати от обучението

използва различни носители на информация при работа с файлове
разпознава основните файлови формати за текст, графика,
презентации, аудио и видео
свързва файлови формати със софтуерните приложения, в които
могат да се използват
демонстрира различно представяне на файлове и папки и
визуализиране на разширенията

1.3. Носители на информация
и файлови формати

2.1. Въвеждане и редактиране
на текст на български и чужд
език

избира език, на който да въвежда текст от клавиатурата
въвежда и редактира текст на български и чужд език
съхранява текстов документ в различни файлови формати

избор на език

операционна система;
описва предназначението на операционната система
контролен панел; файлова
обяснява възможността за настройки на операционната система
структура
на ниво потребителски интерфейс – промяна на лентата за задачи,
стартово меню
описва файлова структура на организация на данните
извършва основни операции с файлове и папки, като използва програма
за управление на файловата система – създаване на папки, създаване
на файлова структура, копиране и преместване на файлове и папки
задава коректни имена на папки
преименува файлове и папки

1.2. Операционна система.
Файлова структура на
организация на данните

ТЕМА 2. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

изброява и сравнява основни единици за измерване на информация
обяснява разликата между единиците за количество байтове
(килобайт – кибибайт, мегабайт – мебибайт и т.н.)
дава примери за използването на основните единици

бит; байт

Нови понятия

1.1. Основни единици за
измерване на информация

ТЕМА 1. ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Теми

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
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търси и заменя текст в текстов документ чрез задаване на
определени критерии
търси и получава помощна информация
задава характеристики на страницата на текстовия документ
задава номерация на страници в текстов документ
задава настройки на принтера за печат
описва отпечатването на текстов документ, съдържащ няколко
страници, задавайки броя копия, избора на страници за печат,
последователността на отпечатване
форматира страница по зададено описание

2.3. Търсене и замяна на
текст. Търсене и получаване
на помощна информация

2.4. Форматиране на
страница и отпечатване на
текстов документ

вградена функция
(формула);
област

рамка; ориентация
на текст в клетка;
разположение на
съдържанието в клетка

създава електронни таблици по конкретен модел
прилага различни формати на данните
познава често срещани проблеми, свързани с въвеждането на данни
от различен тип
извършва основни аритметични действия с въведени данни в
електронна таблица
определя реда на операциите в аритметичен израз
прилага вградени функции (формули) за извършване на пресмятания

задава различни характеристики за оформлението на клетка и
данните в нея: шрифт, размер, подравняване, ориентация, рамка,
цвят на рамка и клетка.
използва средствата за автоматично форматиране на клетките
прави разлика между форматиране на клетка и съдържание и формат
на данните

3.2. Формули за извършване
на аритметични действия
с въведените данни.
Функции: сумиране,
средноаритметично,
максимум и минимум
3.3. Характеристики на
оформлението на клетките и
данните

формат на данни; тип на
данни – числов, валутен,
дата и час, процент,
текстов

размер и ориентация
на листа; размер
на текстово поле;
номерация на страници

Нови понятия

3.1. Създаване на таблица по
модел с данни от различен
тип. Формат на представяне
на данните

ТЕМА 3. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

Компетентности като очаквани резултати от обучението
вмъква, форматира и позиционира в текстов документ изображения
от библиотека и файл
избира подходящ размер и разположение на графично изображение
спрямо текст
създава документ, като използва текст и графични изображения

Теми
2.2. Вмъкване и форматиране
на графични изображения от
библиотека и файл
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Компетентности като очаквани резултати от обучението

описва процеса на сканиране, обработване и запазване на
изображение
дава пример за начин на прехвърляне на изображение от цифров
фотоапарат на компютър
използва инструменти за промяна на графично изображение на ниво
цяло изображение
променя разделителната способност и размерите на графично
изображение с цел публикуване в различни медии

4.2. Въвеждане на
изображение чрез скенер
или цифров фотоапарат.
Обработване и запазване на
изображение

4.3. Инструменти за промяна
на графично изображение:
ориентация, контраст,
осветеност, разделителна
способност

създава презентация по зададена тема
вмъква в презентация графични обекти
форматира графични и текстови обекти в презентация

избира подходящ звуков файл или прави свой запис за включване в
презентация
вмъква и настройва звуков ефект към слайд или група от слайдове
използва готови анимационни ефекти на ниво съдържание на слайд
избира анимационен ефект за преход и задава времетраене на слайд
идентифицира ситуации, в които са допуснати грешки при
създаването на презентация

5.1. Създаване на презентация
по зададена съдържателна
част. Форматиране на
графични и текстови обекти

5.2. Използване на звукови
файлове и звукови ефекти.
Анимационни ефекти и
времетраене на слайд.
Настройки на дизайна

ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

разпознава основни файлови формати, използвани при създаването и
обработката на изображения
запазва изображения в различни графични формати
разпознава растерни и векторни изображения
избира графичен файлов формат в зависимост от предназначението
на изображението – за печат или за визуализиране на екран

4.1. Основни файлови
формати при създаване и
обработка на изображения

ТЕМА 4. РАБОТА С ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Теми

звуков ефект
цветова схема;
анимационна схема;
анимационен ефект

ориентация; контраст;
яркост; осветеност

скенер; цифрова
фотография;
разделителна способност

графични файлови
формати – bmp, gif, jpg,
tiff, png;
прозрачност; растерна
графика; векторна
графика

Нови понятия
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Компетентности като очаквани резултати от обучението
оформя компютърна презентация в естетически завършен вид, като
прилага умело съчетаване на цветовете в нейния шаблон за
дизайн и цветова схема

описва същността на интернет като глобална компютърна мрежа
изброява и обяснява основните начини за достъп до интернет
отваря уеб сайт с различни браузери
създава и използва указател на полезни интернет адреси
познава възможностите за комуникация в реално време в интернет
описва настройки на софтуер за комуникация в реално време с цел
осигуряване на сигурност
познава и спазва правилата за безопасно поведение в интернет
записва на локален диск информация, намерена в интернет
създава кратка презентация или текстов документ с материали,
намерени в интернет и други източници
използва уеб базиран електронен речник за превод на текст
зачита авторските права на готовите материали, които използва
цитира коректно информационните източници
спазва баланс между съдържание и илюстративен материал

6.1. Същност на глобалната
мрежа интернет. Основни
начини за достъп до
интернет

6.2. Средства за комуникация
в реално време. Правила
за сигурност на децата в
интернет

6.3. Търсене на материали по
зададена тема на български
и на чужд език. Авторски
права по отношение на
информация, публикувана в
интернет

ТЕМА 6. ИНТЕРНЕТ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Теми

интегриран документ;
авторски права; лиценз;
цитат; цитиране

разговори в реално време
профил;
псевдоним

модем; достъп;
потребителско име;
парола

Нови понятия

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:
За нови знания и умения

56%

За упражнения в лабораторна среда и работа по проект

30%

За обобщение

6%

За контролни работи

8%

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 учебния
предмет терминология, практически умения за
решаване на задачи със средствата на информационните технологии, умения за аргументиране
при избора на технологично средство, умения за
комуникация и работа в екип.
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 информация, умения за създаване
на модели, умения за творческо трансформиране
и представяне на различни видове информация в
дигитален формат и др.
• Решаване на практически задачи, изпълнявани за домашна работа.
• Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от учебното съдържание.
• Изготвяне на 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.
• Оценяване на умения за представяне на информация пред публика.

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. Въвеждане на текстове написани
на изучавани от учениците чужди езици. Развитие на умения за общуване на чужд език.
Дейност 2. Създаване на покана за събитие с
използване на текстообработваща програма.
Учениците демонстрират дигитални, социални
и граждански компетентности, културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество.
Дейност 3. Заснемане с цифров фотоапарат
на природни или исторически обекти в населеното място, в което живеят учениците. Прехвърляне на графичните изображения на твърдия диск

на компютъра и обработка на изображенията.
Учениците демонстрират дигитални, социални
и граждански компетентности, културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество.
Дейност 4. Търсене на информация и създаване
на презентации по примерни теми от изучавано
учебно съдържание по другите учебни предмети:
изобразително изкуство, човекът и природата,
география, история, български език и литература
и др. Учениците демонстрират дигитални компетентности, културна осъзнатост и умения
за изразяване чрез творчество, математическа
компетентност и основни компетентности в
областта на природните науки и на технологиите.
Дейност 5. Разглеждане на изображения, като
се използва специализирана програма, сканиране
на изображения и настройка на различни параметри при сканирането (реализират се връзки
с учебното съдържание от други учебни предмети: изобразително изкуство, география и икономика, история и цивилизация, човекът и природата).
Дейност 6. Използване на програми за записване и обработка на звук (музика).
Дейност 7. Въвеждане на текст, търсене и замяна на текст в предварително създаден документ (български език и литература, история и
цивилизация, география и икономика, човекът и
природата).
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