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Уважаеми колеги,
Удоволствие за нашия екип е да ви предложим решение за
реализация на процес на обучение по компютърно моделиране за 3. клас, съобразено с новите държавни образователни
стандарти и учебни програми. В настоящата книга, предназначена за вас, учителите, искаме да изясним защо, с какви инструменти и с какви аргументи сме разработили различните
дейности и задачи в учебника. Вашият опит, желанието на
учениците и наличната база, съчетани с представените от
нас рубрики, помощни файлове, задачи и проекти, ще допринесат за осъществяването на успешно съвременно обучение
по компютърно моделиране.
Надяваме се да удовлетворим очакванията на всеки
учител за 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
казуси и решаването им развива не само дигиталните компетентности на учениците, но и алгоритмичното им мислене, уменията за учене, математическите и гражданските им
компетентности, обогатява употребата на майчин и чужд
език.
Рубрики в уроците за нови знания
• Какво те очаква/нека се упражним/дотук научих
• Експеримент
• Какво се случи
• Така е, защото
• Запомни
• Задача
• Помощ
• Знам и мога
Уважаеми колеги, изборът на учебник е избор на комплект
ресурси и екип за подкрепа, който удовлетворява едновременно потребностите на ученика, учителя и родителя. В
този смисъл в нашия комплект имате на разположение:
• учебник;
• електронни ресурси към учебника на CD, а също и онлайн
(https://scratch.mit.edu/users/Bulvest2000/projects/);
• книга за учителя;
• електронен вариант на учебника.
В заключение изразяваме нашата подкрепа към вас, като
заявяваме, че сме на разположение за обучения и семинари по
актуални теми на обучението по компютърно моделиране
и развитие на дигиталните компетентности (вашите и на
вашите ученици).
Приятна и успешна работа с учебника по компютърно моделиране за 3. клас на издателство „Булвест 2000”!
Авторите
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I. Образователна технология
Авторският екип си постави амбициозната цел да разработи
система от уроци за реализиране на процес на обучение по компютърно моделиране, в който ученикът да е активна страна.
Най-широко е застъпен дейностният подход „Учене чрез откриване”, според който новите знания и умения се постигат чрез
откриване на различни инструменти и правила посредством
анализиране на направен експеримент. Стремили сме се във всеки урок да създаваме условия за постигане на творчески цели в
обучението, които обезпечават изследователския подход. Всяка
технология, а също и моделирането чрез нея, е процес, а в него
има откривателство, има „друг начин”, има различни средства.
Всяка урочна единица започва с предизвикателство, в което
има проблем за решаване, накратко описани новите знания и
умения, които предстои да се изучат.
Междупредметните връзки са лесно откриваеми в учебника. Екипът се е съобразил с очакваните резултати по всички
учебни предмети, в които има връзка с компютърно моделиране. С едно добро взаимодействие между учебното съдържание
на различните дисциплини може да се получат по-големи образователни проекти, които да разнообразят формите и методите на работа.
Уроците са построени чрез рубрики, които са схемата на учене чрез откриване. В първата рубрика за всеки урок „Какво те
очаква” (за урок за нови знания), „Нека се упражним” (за урок за
упражнение) и „Дотук научих” (за обобщение) с подходящ стил
накратко са описани очакваните резултати според учебната
програма по компютърно моделиране за 3. клас.
Рубриките „Експеримент”, „Какво се случи” и „Така е,
защото” са кратка схема на едно откривателство. Чрез
нея смятаме, че учениците ще развият умения за учене и
достигане до нови знания. След извършване на експеримент
чрез инструкции на базата на личния опит караме учениците
да анализират резултата и с наша помощ в рубриката „Какво
се случи” правим изводите в „Така е защото”, за да въведем новото понятие или да формираме новото умение в рубриката
„Запомни”. Понякога учениците се нуждаят от допълнителни насоки в рубриката „Помощ”. След като новото знание е
въведено, то се затвърждава чрез много дейности на ученика в рубриката „Задача”. Дейностите за систематизиране и
обобщение сме подпомогнали с рубриката в края на урока „Знам
и мога”, в която описваме накратко какво са усвоили учениците
в тази методическа единица.
Дейността „моделиране” не е нова за учителя и за ученика
в началния етап на образованието. В образователните стандарти и учебните програми по български език, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, човекът
и природата и др. има очаквани резултати, според които учениците ще развият умения да моделират изображения, думи,
изречения, фигури и модели от различни материали, схеми, ритъм, мелодия, танц. А по математика има специално отделено място на тази дейност – така е озаглавена цяла област
на компетентност „Моделиране”, според която ученикът ще
моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията
„с повече“, „с по-малко“, „пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“;
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ще описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически модел; ще интерпретира съдържателно информация
от различни източници и получени резултати при решаване
на задачи; ще прави правдоподобни предположения по събрани
данни от заобикалящия го реален свят. В процеса на обучение
в началния етап ученикът всеки час моделира нещо и развива
своите компетентности. В часовете по компютърно моделиране това ще става с помощта на дигитално устройство
във визуална блокова среда. За тази цел учителят, преподаващ
компютърно моделиране в начален етап, трябва да се опита
да съчетае дейности по моделиране, които извършват учениците в различните учебни предмети, като предложи задачи и
проекти, изпълнявани с компютър. Нашият екип предлага система от такива в поредицата от уроци, но може би те ще
са идеи, които може да се разраснат в различни други форми
на взаимодействие с учениците: извънкласни форми, извънурочни проекти, празници, състезания и др. Работата с компютър
е мотивираща за ученика и ролята на учителя е да използва
това желание у детето, за да развие различни компетентности: умения за учене, алгоритмично мислене, социални умения,
математически компетентности, умения за общуване на майчин и чужд език и др.
Този нов учебен предмет изисква и допълнителна техническа
подготовка на учителя, който ще го преподава. На първо място той трябва да има основни дигитални умения –- работа с
мишка, клавиатура, носители на информация, файлова система,
електронна платформа в интернет, основни знания за авторско право, дигитална идентичност, безопасност в интернет.
Допълнително учителят трябва да е запознат с интерфейса
и основните инструменти на среда за блоково визуално програмиране на български език (нашето предложение е това да
е средата Scratch). От теорията на алгоритмите се изискват
знания за алгоритъм, код, команда, програма и начини за описание на линеен и цикличен алгоритъм. Всички тези теоретични
понятия са описани в учебника кратко и ясно, а в книгата за
учителя има указания как да се поднесат в рамките на урока.
Педагогическите методи и технологии, с които сме се опитали да построим процеса на обучение, са основани на активността на ученика. Още с първото разлистване на учебника се
забелязват многото дейности, които са залегнали в рубриките
„Експеримент” и „Задача”. Уменията за учене са необходими на
всеки ученик, който с увеличаването на възрастта ще бъде поставян в различни нови ситуации и казуси за решаване. Нашата
цел е да оформим една схема на действие у детето, която да
му помага да се справя с различни предизвикателства за в бъдеще. Визуалната среда е подходяща от гледна точка на възрастовите особености на учениците в този период на оформяне
на логически компетентности с преобладаващото образно мислене. Теоретичните аспекти на алгоритмите, визуализирани
в блокове, правят обучението възможно, полезно и успешно.
Предизвикателството пред всички учители, преподаващи
компютърно моделиране в 3. клас, е в ход. Ние смятаме, че
предложените от нашия екип дейности в този учебник ще подпомогнат изграждането на един успешен процес на обучение.
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II. Указания за работа със софтуера

За успешното провеждане на процеса на обучение по компютърно моделиране в 3. клас нашият екип предлага софтуерен пакет „Компютърно моделиране – 3. клас”. В зависимост от
условията, с които разполагате в компютърния
кабинет, може да използвате пакета в два варианта: онлайн и офлайн.
Какво има в диска?
В диска към учебника по компютърно моделиране за 3. клас има две папки: Инсталация и Уроци.
В папка Инсталация ще откриете:
• Инсталация на софтуерен пакет „Компютърно моделиране – 3. клас” – Install.exe
• Папка с име Scratch, съдържаща:
○○Инсталация за Scratch за Windows,
MacOS и Linux;
○○Инсталация на AdobeAir (за Windows,
MacOS и Linux), който е необходим за
работата на Scratch.
Папка Уроци включва работни файлове, които се използват към задачи в отделните уроци
в учебника. За да може да бъдат използвани работните файлове от тази папка, трябва преди
това да бъдат инсталирани Scratch и AdobeAir,
които се намират в папката Scratch.
Инсталирането на софтуерен пакет „Компютърно моделиране – 3. клас” протича по следния
начин:
1. Стартирайте файла Install.exe, намиращ се
в папката Инсталация
2. Продължете НАПРЕД.

4. По подразбиране софтуерният пакет „Компютърно моделиране – 3. клас” ще бъде инсталиран в C:\Program Files (x86)\Bulvest2000. Ако
желаете да промените папката, в която да се
инсталира софтуерният пакет, използвайте бутона Browse. Продължете НАПРЕД.

5. Потвърдете желанието си да инсталирате
софтуерния пакет „Компютърно моделиране – 3.
клас”, като използвате бутона СТАРТ.

3. Прочетете Общите условия за инсталиране и работа с КМ–3 и ако сте съгласни, потвърдете тяхното приемане с бутона СЪГЛАСЕН!
6. Може да прекратите инсталирането на
софтуерния пакет, като използвате бутона ПРЕКРАТИ.
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7. След като инсталацията бъде завършена,
може да затворите инсталационната програма
чрез бутона ИЗХОД.

ерния пакет не е необходимо да имате
инсталиран Scratch и AdobeAir на вашия
компютър.
• Онлайн версията на софтуерния пакет
няма достъп до локални файлове като
видео, изображения и звук. Тъй като тези
файлове са необходими за изпълнение на
част от задачите, то при използване на
онлайн версията трябва да осигурите
достъп до файловете, като ги копирате
на работния плот или направите пряк
път до тях. Достъп до файловете има
чрез C:\Program Files (x86)\Bulvest2000\
Уроци.
Интерфейс на софтуерен пакет
„Компютърно моделиране – 3. клас”
1. Бутонът СТАРТ предоставя достъп до
страница с уроци, които са означени с номерацията на уроците в учебника по компютърно моделиране.

След инсталирането на софтуерния пакет на
Desktop (Работен плот) ще се появят две икони:

   
стартира софтуерния   стартира софтуерния
пакет онлайн
пакет офлайн
Каква е разликата между двата начина на
работа: онлайн и офлайн?
1. Офлайн версия на софтуерния пакет
КМ – 3:
• За да работите с офлайн версията на
софтуерния пакет (КМ – 3), не е необходимо да имате интернет връзка.
• При работа с офлайн версията на софтуерния пакет (КМ – 3) трябва да имате
инсталиран Scratch и AdobeAir на вашия
компютър.
2. Онлайн версия на софтуерния пакет КМ – 3
– Online:
• Когато работите с онлайн версията на
софтуерния пакет (КМ – 3 – Online), задължително трябва да имате постоянна
връзка с интернет.
• При работа с онлайн версията на софту-

2. Чрез стрелките НАПРЕД и НАЗАД, намиращи се до текста „3. клас”, може да се върнете
към основната страница на приложението или
да продължите напред към следващ урок.

3. Бутонът „Издателство Булвест 2000” води
до уеб страницата на издателството.
4. Бутонът „Авторски екип” води до връзка с
всеки един автор.
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III. Методически указания за всяка урочна единица
Дигитални устройства
Тема на урок 1:
Основни компоненти на
дигиталните устройства
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: дигитално устройство, познава основните компоненти на
дигиталните устройства – стационарни и
мобилни, знае как да въвежда информация в
съответното дигитално устройство, знае къде
да следи за изходна информация на съответното
дигитално устройство, както и на включени
към него изходни устройства, умее да започва и
приключва работа с конкретно устройство
Основна цел на урока: Въвеждане на понятието дигитално устройство и формиране на
умения за работа с компоненти на дигитални устройства
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и
мотивиране за нови знания и умения – беседа по
Предизвикателството към урока и дискусия за
решаването му. Въпросите от дискусията са от
рубриката „Какво те очаква” и изображенията,
свързани с нея.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения – беседа, свързана с изпълнението на
дейностите в рубриката „Експеримент”.
• Резултатът от рубриката „Експеримент” и изводите, до които трябва да
се достигне след неговото провеждане,
трябва да са в посока на използването на
дигитални устройства и техните възможности за въвеждане и редактиране
на текст.
• Със зад. 1 се въвежда понятието дигитално устройство. Учениците знаят значението на понятието уред и това им
познание може да бъде използвано като
отправна точка при въвеждане на понятието устройство. Важен момент е разграничаването на понятията механично
устройство, електрическо устройство и
дигитално устройство. За онагледяване
може да бъде използван файлът Пишеща
машина.mp4.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
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• Със зад. 2 учениците се научават правилно да определят вида на устройствата
според тяхната работа, задвижване и управление.
Верни отговори:
Механични
Електрически
Дигитални
устройства
устройства
устройства
велосипед
прахосмукачка
компютър
музикална кутия

миксер

телевизор

кречатало

сешоар

таблет

вятърна мелница

крушка

игрова конзола

• В рубриката „Запомни” (с. 7) се акцентира
върху възможността на дигиталните устройства да събират, обработват, съхраняват и разпространяват информация.
Разликата между дигиталните и другите
(механични и електрически) устройства
е, че първите могат да извършват четирите основни информационни дейности
(събиране, обработване, съхраняване и
разпространяване на информация), а механичните и електрическите могат да
извършват само някои от тези дейности, но не и всички заедно.
• Изображенията (с. 7) и таблицата (с. 8)
към рубриката „Запомни” (с. 7) имат за
задача да демонострират с кои от основните компоненти дигиталните устройства изпълняват дейностите по
събиране, обработване, съхраняване и
разпространяване на информация.
• В рубриката „Запомни” (с. 8) основен акцент е поставен върху понятията стационарно дигитално устройство и мобилно дигитално устройство. Въпросите
за дискусия към тази рубрика може да бъдат насочени към определянето на вида
на следните устройства: Smart часовник, четец за електронни книги, видео
регистратор, GPS, графичен таблет и др.
4. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Целта на зад. 3 е да бъдат изградени умения за стартирането на дигитални устройства. Добра идея е дейностите в
тази задача да бъдат демонстрирани с
няколко устройства – да се стартират
компютър и мобилно устройство, които
да бъдат използвани за изпълнението на
предстоящите в урока задачи.

Дигитални устройства
• С помощта на зад. 6 се формират умения
за въвеждане на звукова информация в дигитално устройство. За изпълнението на
задачата са необходими микрофон, тонколони/слушалки.

Зад. 4, зад. 5 и зад. 6 изискват работа с
електронните материали към диска и имат
за цел формиране на умения за въвеждане на
информация в дигитално устройство и разбиране
за това, къде да се следи за изходна информация
на съответното устройство.
• При изпълнението на зад. 4 (файл 1_1.sb2)
се формират умения за въвеждане на информация (текст) в дигитално устройство чрез използване на клавиатура и
мишка – за стационарни устройства, и
дигитална клавиатура и екран – за мобилни устройства.

При реализирането на всяка от тези три
задачи е удачно да се опрем на подход, при който
се прави паралел между използваните устройства
за вход и тези за изход:
Задача Устройства за вход

Устройства за изход

Задача 1 клавиатура, мишка дисплей (монитор/екран)

• Чрез зад. 5 (файл 1_2.sb2) се формират
умения за въвеждане на видеоинформация
в дигитално устройство. За коректното
изпълнение на задачата е необходима уеб
камера, чрез която се въвежда видео в дигиталното устройство.

Задача 2

уеб камера

дисплей (монитор/екран)

Задача 3

микрофон

тонколони, слушалки

• Чрез зад. 7 се формират умения за правилно приключване на работата с дигитално устройство.
5. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: Инсталиране
на приложението „Компютърно моделиране –
3. клас” или създаване на пряк път до ресурсите,
включени в диска. Ако се използва онлайн версията на приложението, е необходима надеждна интернет връзка.
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Дигитални устройства
Тема на урок 2:
Управление на дигитално
устройство. Правила за
здравословно и безопасно използване
на дигитални устройства
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: знае, че устройството
може да изпълнява различни задачи след задаване
на точни и ясни команди; знае, че чрез устройството може да се извършват определени дейности само ако е инсталирана съответна програма; познава основните проблеми, свързани със
здравословното състояние на човека, използващ
дигитални устройства; прилага правила за предотвратяване на физическа преумора и травми
след продължителна работа в дигитална среда;
организира правилно компютърното си оборудване (добра светлина на екрана, добре поставени входно и изходно устройство, добро разположение на стол и бюро, безопасно ниво на звук)
Основна цел на урока: Формиране на умения
за управление на дигитално устройство и прилагане на правила за безопасна работа
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен
учебник, интерактивна дъска, програмируеми
устройства – Bee–Bot, Blue Bot, Bigtrak Rover, Yo!
Bot, Finch, Edison Do, mOway и др.
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и
мотивиране за нови знания и умения – беседа по
Предизвикателството към урока и дискусия за
решаването му. Въпросите от дискусията са от
рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения – Изпълнението на дейностите в Експеримент 1 и Експеримент 2 имат за цел въвеждане
на понятието команда и усвояване на знания за
това, че дигиталните устройства могат да изпълняват различни задачи след задаване на точни и ясни команди:
• Резултатите и изводите от първите
два експеримента са изведени в рубриките „Запомни” и „Какво се случи”:
○○последователността от инструкции
се нарича команда;
○○за да се изпълняват задачи с дигиталните устройства, те трябва да получават точни и ясни команди.
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3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 1 се затвърждават знанията за
това, че дигиталните устройства могат да изпълняват различни задачи след
задаване на точни и ясни команди.

Задачата е съставена от две нива:
○○Ниво 1 – чрез използване на командните бутони трябва да се зададат последователност от инструкции на пчелата, които да я отведат първоначално
до цветето, а след това – до кошера.
Особеност в изпълнението на командите „завий надясно” и „завий наляво” е,
че пчелата не се придвижва, а завива на
място в указаната посока.
○○Ниво 2 – аналогично на ниво 1 – трябва да бъдат зададени последователни
инструкции, които пчелата трябва да
изпълни, за да достигне до крайната
точка.
Изпълнението на задачата може да
бъде реализирано и с помощта на про-

Дигитални устройства
грамируеми устройства като Bee–Bot,
Blue Bot, Bigtrak Rover, Yo! Bot, Finch,
Edison Do, mOway и др. Изводите, до
които трябва да достигнат учениците след изпълнение на задачата, са
следните:
• дигиталните устройства изпълняват задачи;
• устройствата ще изпълняват задачи, ако
им бъдат зададени команди;
• когато командите са точни и ясни, устройствата изпълняват правилно своите задачи;
• когато командите не са точни, действията са различни.

4. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез зад. 2 се въвежда понятието „компютърна програма”, като с това се усвоява
и знанието, че чрез устройствата може
да се извършват определени дейности
само ако им е инсталирана съответна
програма. Използването на програмата
Calculator е обусловено от факта, че е
една от малкото компютърни програми,
налична на всяка операционна система и
дигитално устройство.
• Рубриката „Запомни” (с. 12) и правилата,
свързани с нея, имат за цел формиране на
умения за:
○○прилагане на правила за предотвратяване на физическа преумора и травми
след продължителна работа в дигитална среда;

○○правилно организиране на компютърното оборудване.
5. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Целта на зад. 3 е да се затвърдят уменията за прилагане на правила за предотвратяване на физическа преумора и травми
след продължителна работа в дигитална
среда и правилно организиране на компютърното оборудване. Задачата може да
се реализира под формата на дискусия с
посочване на примери от всекидневието
– продължително използване на мобилни
устройства, сила на звука, осветеност на
помещението и др.
6. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсeн файл
2_1.sb2
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Управление на дигитална идентичност
Тема на урок 3:
Създаване на потребителски
профил. Дигитална и физическа
идентичност
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: потребител, потребителско име, парола, създава личен аватар в
среда за управление на учебния процес, работи
във виртуална среда
Основна цел на урока: Въвеждане на понятието дигитална идентичност и формиране на умение за създаване на потребителски профил
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването му. Въпросите от дискусията са от
рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения – Изпълнението на дейностите в рубриката
„Експеримент” има за цел въвеждане на новите
понятия – потребител, потребителско име,
парола. Резултатите и изводите от „Експеримент” са изведени в рубриката „Запомни”.
• Потребител е лице, което използва даден
продукт или услуга. За да използва дигитална услуга, потребителят трябва да
има профил, който съдържа потребителско име и парола.
• Потребителско име е собственото ни
име или измислен псевдоним (прякор). То е
уникално (единствено) за услугата, която
използва потребителят.
• Паролата представлява поредица от букви и знаци, с която се защитава профилът.
• Дигитална идентичност е представяне в
интернет с цел общуване.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 1 се затвърждават понятията
физическа идентичност и дигитална
идентичност. Под формата на дискусия
може да се обсъдят и други средства, с
които да бъдат доказани физическата и
дигиталната идентичност и дали тези
средства може се използват от друг –
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лична карта, сканиране на ретината и
др.
• Със зад. 2 се затвърждават понятията
потребителско име и парола.
○○Важно условие при създаването на
учителски и ученически акаунт е посочването на реалните години на
раждане. Именно чрез тях Scratch определя какъв тип да бъда акаунтът.
○○При регистрация на учителски и ученически акаунт е желателно да бъде
използван реален електронен адрес
(електронна пощенска кутия на учител или родител). По този начин, ако
ученик забрави своята парола за достъп, тя може да бъде възстановена
бързо.
○○За реализация на задачата авторите
предлагат предварително да бъдат
направени сходни профили на учениците с близка или еднаква парола,
напр. Student3В1, където 3В е идентификатор за паралелката, в която
е записан ученикът, а 1 е неговият
номер в клас.

Управление на дигитална идентичност
• Целта на зад. 4 е да се затвърдят правилните реакции при заплаха в дигитална среда. При изписване на отговорите
трябва да се вземе предвид клавиатурната подредба.

4. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Целта на зад. 3 е формиране на умение
за създаване на личен аватар в среда за
управление на учебния процес.
○○Изображения за промяна на аватара
има предоставени в папка Аватари
към диска. Изображенията са налични
и чрез приложението „Компютърно
моделиране – 3. клас” и последване на
връзка 3_2.
○○Препоръчително е преди урока папката „Аватари” да се копира на работния плот или да се направи пряк
път до нея.
• Рубриката „Запомни” (с. 17) и таблицата, свързана с нея, имат за цел усвояване на умения за познаване на основните
заплахи в дигитална среда и прилагане
на правила за реакция. Освен предложените в учебника материали по темата
може да бъдат използвани и такива от
Центъра за безопасен интернет (www.
safenet.bg), Мрежата на учителите новатори (http://safe.teacher.bg/) и др.
5. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:

6. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: файл 3_1.sb2 и
ресурси в папка Аватари.
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Конструиране на последователни действия
Тема на урок 4:
Подреждане на блокове за оформяне
на изображение
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: плъзгане, спускане, блок,
подрежда части от изображение с хартиен пъзел,
извършва действията плъзгане и спускане на
блокове в адаптирана визуална среда, подрежда
части от цяло изображение във визуална среда
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията плъзгане, спускане, блок и формиране на
умения за подреждане на блокове за оформяне на
изображение
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска, пъзели
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването му. Въпросите от дискусията са от
рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Изпълнението на дейностите в рубриката „Експеримент” има за цел въвеждане
на понятието блок.
○○Учениците трябва да напишат на хартиени парчета цифрите 6, 3, 4, 2 и математическите знаци + – . : и скоби.
○○За да получат числата 28 и 24 като
верни отговори, трябва да разместят
хартиените блокове по следния начин:
(6+2)*3+4=28
(6–3)*4*2=24
○○Връзката между понятията пъзел и
блок е представена в рубриката „Така
е, защото”.
○○Важен акцент в тази част на урока
е обобщението, че компютърните
програми, изградени във визуална среда,
са съставени от блоковете.
• Със зад. 1 (файл 4_1.sb2) се затвърждава
понятието блок и се въвеждат понятията плъзгане и спускане. Задачата е съставена от две нива, които имат за цел
работа с блокове във визуална среда.
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3. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Със зад. 2 и зад. 3 се затвърждават
○○понятията:
– плъзгане
– спускане
– блок
○○уменията:
– плъзгане и спускане на блокове в адаптирана визуална среда
– подреждане на части от цяло изображение във визуална среда

4. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсните
файлове 4_1.sb2, 4_2.sb2 и 4_3.sb2

Конструиране на последователни действия
Тема на урок 5:
Подреждане на блокове за движение
на обект в четирите посоки
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: алгоритъм, код, команда, представя движение на обект по мозайка чрез
блокове, определя вида на блоковете, открива
грешки в готов код
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията алгоритъм, код, команда и формиране на
умения за подреждане на блокове за движение на
обект в четирите посоки
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и
мотивиране за нови знания и умения – беседа по
Предизвикателството към урока и дискусия за
решаването му. Въпросите от дискусията са от
рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
1. Изпълнението на дейностите в рубриката „Експеримент” има за цел въвеждане на понятията код, команда и алгоритъм.
2. В таблицата (с. 23) към урока са демонстрирани различни примери за
алгоритми, команди, с които да се изпълнят, и код, с който да се изпишат.
○○Командите при изпълнение на даден алгоритъм могат да бъдат задавани писмено, устно с мимика и др.
○○Кодовете могат да бъдат изписвани
по различен начин – като текст, звук,
рисунка и др.
○○Изписването на командите и кодовете може да бъде направено както хоризонтално, така и вертикално.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Със зад. 1 се затвърждават понятията
код, команда и алгоритъм. Задачата изисква съставянето на код от стрелки,
който да визуализира динозавър. Всяка от
стрелките в кода трябва да отговаря на
едно движение – страна от квадрат в
мрежата.
○○След като бъде написан кодът в

тетрадката, той може да бъде
проверен и тестван от съученик.
Чрез реализиране на задачата по този
начин ще бъде усвоено умението за
откриване на грешки в готов код.
○○Друг начин за проверка е участие на
всички ученици в играта „Графична
диктовка”. В играта учителят диктува
кода, който учениците изпълняват на
лист с начертана мрежа.
• Целта на зад. 2 е затвърждаване на
новите понятия и усъвършенстване на
уменията за представяне на движение на
обект по мозайка чрез блокове. В рубриката „Какво се случи” към зад. 2 са представени програмни блокове, чрез които може
да бъде реализиран същият алгоритъм за
придвижване, демонстриран в изображението към задачата.

Чрез зад. 3, зад. 4, зад. 5 и зад. 6 се затвърждават
понятията код, команда и алгоритъм и се
усъвършенстват уменията за представяне на
движение на обект по мозайка чрез блокове и
определяне вида на блоковете.
4. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
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Конструиране на последователни действия
Тема на урок 6:
Подреждане на блокове за движение
на обект за образуване на дума.
Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: алгоритъм, код,
команда; спазване на правописни правила при
работа с текст; посочва правилно подреждане
на блокове от множество отговори
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за спазване на правописни правила при работа с текст и прилагане на знания за подреждане на блокове от множество отговори
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
роботизирани играчки, табла, работни файлове
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения – беседа по Предизвикателството към
урока и дискусия за решаването му. Въпросите
са от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Зад. 1 е въвеждаща в урока. Учениците
трябва да образуват думите: ДОМ, СОМ,
ЛОМ, ТОМ, с което се усъвършенстват
уменията за спазване на правописни правила при работа с текст и подреждане
на блокове.
• В зад. 2 чрез файл 6_1.sb2 се усъвършенстват уменията плъзгане и спускане, за
да се подредят елементите за образуване на думата КОМПЮТЪР. С натиснат ляв
бутон на мишката учениците трябва да
плъзнат елемента, а със стрелка НАГОРЕ
да освободят показалеца на мишката от
взетото блокче.

• Целта на зад. 3 е чрез файла 6_2.sb2 учениците да образуват думи по указания
модел. Използват се отново ляв бутон
на мишката и стрелката НАГОРЕ на клавиатурата. Ако е необходим елемент,
който вече е използван за друга дума, се
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щрака върху мястото, където последно
е поставен. Изтрива се с клавиша ИНТЕРВАЛ.
– Три букви: КОД, КОС, КОЛ, КАЛ и т.н.
– Четири букви: КИНО, КОЛА, КОСИ
– Пет букви: КОМИН, КОЛОС, КОМИН
– Шест букви: КАМИОН, КАМИЛА
– Седем букви: КАДИЛАК, НОСИЛКА
• Чрез зад. 4 учениците ще усъвършенстват уменията си за създаване на код с
помощта на стрелки. Учениците трябва
да опишат в тетрадките кои действия
трябва да изпълнят, без да преминават
през синьо квадратче, за образуване на
посочените думи. Кодът, който се описва, е:
КОСТ

, КОСА

.

• Чрез зад. 5 учениците отново упражняват движението на обект, като задачата може да се реализира с помощта на
табло и роботизирана играчка Bee–Bot.
Учениците могат да опишат кода на избрана от тях дума в тетрадките и да го
проверят на таблото.
• Чрез зад. 6 учениците усъвършенстват
уменията си за образуване на думи, като
откриват нови думи при разместване на
буквите:
РОЗА – ЗОРА, НЕКТАР – ТАНКЕР, ДРАГ –
ГРАД, ЗЕБРА – РЕЗБА, БРЕЗА, ГОРА – РОГА,
ПАТЕ – ПЕТА, ЛИСТ – СТИЛ.
3. Дейности за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси по съдържанието на рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: Да се подготви табло със сричките и играчката Bee–Bot. Ресурсните файлове 6_1.sb2 и 6_2.sb2

Конструиране на последователни действия
Тема на урок 7:
Комбинирано използване на блокове
за движение. Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: aлгоритъм, код, команда, блок, познаване на различните блокове за
движение, подреждане на блокове в указана последователност, придвижване на обект до крайната цел
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за създаване на код на алгоритъм за движение чрез комбинирано използване на блокове
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
роботизирани играчки, табло
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения – беседа по Предизвикателството към
урока и дискусия за решаването му. Въпросите са
от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 1 се усъвършенстват уменията за
създаване на код. Чрез беседа трябва да
се актуализират посоките на движение.
В тетрадката учениците трябва със
стрелки да опишат пътя на кораба за излизане от лабиринта. Освен това трябва да опишат редуването на посоките
на движение на кораба, тъй като движението в играта се извършва със стрелки
от клавиатурата, а не с брой стъпки.
Като стартират файла 7_1.sb2, трябва
да изпълнят кода, който са записали. Ако
корабът се блъсне в преграда, се връща в
изходна позиция. Верният код е:
• Със зад. 2 отново се усъвършенстват
уменията за създаване на код на алгоритъм. Трябва да се опише пътят, който
корабът трябва да измине, преминавайки през буквите К, О и Д. Например верни
отговори може да бъдат:

шат кода в тетрадките и да го реализират с Bee–Bot.
• С файла 7_2.sb2 от зад. 4 трябва да се поставят изображенията на правилното
място. Като се натисне с левия бутон
на мишката върху изображението, се показва мястото, на което трябва да бъде
поставено то. Показалецът на мишката
се освобождава от изображението със
стрелка НАГОРЕ. Задачата усъвършенства уменията за разчитане на код и за
работа с мишката – плъзгане.

• Зад. 5 е творческа задача. Учениците
трябва да направят в тетрадките своя
задача, която да представлява мрежа с
разпръснатите букви от думата ПРОГРАМИРАНЕ. Затвърждават се уменията за
писане на код и за съставяне на различни
думи.
○○Със зад. 6 се затвърждават понятията
алгоритъм, код и команда чрез файла
7_3.sb2
3. Дейности за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси по съдържанието на рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: За зад. 2, зад. 3
и зад. 5 може да се подготвят табла за играчката Bee–Bot. Ресурсните файлове 7_1.sb2, 7_2.sb2
и 7_3.sb2

• Целта на зад. 3 е учениците да преминат
през монети, така че техният сбор да
е 5 лв. и 50 ст. Учениците може да напи-
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Конструиране на повтарящи се действия
Тема на урок 8:
Използване на блок за повторение
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: цикъл, дава примери
за повтарящи се действия от всекидневието,
определя последователността, която трябва
да се повтори, за да се моделира действие във
визуална среда, определя колко пъти трябва да се
повтори дадена последователност
Основна цел на урока: Въвеждане на понятието цикъл и формиране на умения за определяне
на последователността, която трябва да се повтори и колко пъти трябва да се повтори, за да се
моделира действие във визуална среда
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването му. Въпросите са от рубриката „Какво те
очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения – беседа, свързана с примери за повтарящи се
действия от всекидневието.
• С Експеримент се въвежда понятието
цикъл. Учениците трябва да изпълнят последователността по схема 1 и схема 2
с прилика, че се изпълняват едни и същи
действия, и разлика, че при първата схема действията се изпълняват само веднъж, а при втората схема – тези действия се изпълняват 10 пъти. Затвърждава
се понятието алгоритъм и се въвежда понятието цикъл, като се акцентира върху
това, кое действие се повтаря и колко
пъти се повтаря.
Учениците трябва да дадат примери за повтарящи се действия и се разглежда таблицата
от учебника.
• Целта на зад. 1 е учениците да формират умения да откриват кое действие
се повтаря (смяната на месеците) и да
пресметнат колко пъти се е повторила
последователността от месеците от
раждането им досега. В зависимост от
това, през кой месец е роден ученикът,
началото на цикъла започва от него.
• Със зад. 2 се затвърждават умения за определяне на последователността от
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действия, която трябва да се повтори
(движение напред, движение напред; завиване надясно), за да се начертае квадрат.
Дискутира се каква е фигурата, за да се
определи и колко пъти трябва да се повтори тази последователност от действия – 4 пъти.
• Целта на зад. 3 е да се наблегне на това,
колко е важна последователността от
повтарящи се действия. Вторият код
начертава квадрат под дадената фигура
в зад.2.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
• В зад. 4 учениците затвърждават уменията си за откриване на повтарящи се
действия – цикъл, като описват пътя на
Аби до ябълката. Повтаря се 5 пъти „движение напред, завий на място надясно,
движение напред, завий на място наляво”.
• Със зад. 5 се упражнява откриване на повтарящите се действия:
придвижване до палма,
банани, връщане.

откъсване на

Идеята на задачата е да се онагледи
алгоритъмът от повтарящи се действия. Тази идея може да се реализира, ако
маймуната последователно изпълнява
горните действия. (Може да се случи
някои ученици да съберат всички банани с движение на стрелките наляво и
надясно, което не изпълнява целта на
задачата.)
4. Дейност за систематизиране на знания и умения: беседа с въпроси по съдържанието на рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
8_1.sb2

Конструиране на повтарящи се действия
Тема на урок 9:
Използване на блок за повторение.
Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: цикъл, дава примери
за повтарящи се действия от всекидневието,
определя последователността, която трябва
да се повтори, за да се моделира действие във
визуална среда, определя колко пъти трябва да се
повтори дадена последователност
Основна цел на урока: затвърждаване на понятието цикъл и усъвършенстване на уменията за използване
на блок за повторение
Дидактически материали:
учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения – беседа по Предизвикателството към
урока и дискусия за решаването му. Въпросите са
от рубриката „Да се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знания и умения:

• Със зад. 1 се затвърждава понятието
цикъл и се усъвършенстват уменията за
определяне на това, колко пъти трябва
да бъде повторена дадена последователност от действия. Последователността, която се повтаря, е: „движение
напред”, „движение напред”, „завъртане
на място надясно”, „движение напред”,
„завъртане на място наляво”. Тази последователност се повтаря два пъти. Може
да се коментира решението с блокчета
в учебника.
• Със зад. 2 се усъвършенства умението за
създаване на последователност от повтарящи се действия. Действията, които

се повтарят, са: „Отиване до острова”,
„Вземане на два съндъка”, „Връщане”. Задачата е логическа – учениците трябва
да съобразят, че тази последователност
се повтаря три пъти.
• Целта на зад. 3 е учениците, като прилагат знанията си по математика, да открият липсващите числа в редица. Каква
е последователността от действия?
– Действието е „събиране с числото 9”.
Колко пъти е повторена тази последователност в задачата? – 5 пъти. Използва
се файлът 9_1.sb2 към учебника.

• Зад. 4 е графична диктовка. С помощта
на знаците:
(за команда „напред”), (за команда „назад”), (за команда „завий наляво”),
(за команда „завий надясно”),
в тетрадките трябва да се напише
код за изчертаване на фигурите в учебника.
• Зад. 5 е творческа задача. Учениците
трябва да нарисуват своя фигура и да напишат по подобие на предходната задача
код за изчертаването є. Тъй като това е
последна задача от урока, ако има време,
може по двойки да разменят листчетата
и да проверят кода.
3. Дейности за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси по съдържанието на рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
9_1.sb2
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Конструиране на повтарящи се действия
Тема на урок 10:
Построяване на цикличен
алгоритъм по дадено задание
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: сглобяване на крайна
последователност от блокове, реализиращи цикличен алгоритъм
Основна цел на урока: Формиране на умения
за сглобяване на крайна последователност от
блокове, реализиращи цикличен алгоритъм
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването му. Въпросите са от рубриката „Какво те
очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
○○С рубриката „Експеримент” учениците трябва да възпроизведат ритмите
от трите схеми в учебника и да отговорят на въпросите от експеримента.
Кои са повтарящите се действия?
Ритъм 1:

Ритъм 2:

Ритъм 3: Ритъм 4:

ПАУЗА

Грешни отговори учениците биха дали на
втория ритъм, тъй като цикълът започва и завършва с правоъгълник.
Кой ритъм прилича на звука на движещ се
влак? – Ритъм 4.
Кой ритъм е на ръченица? – Ритъм 3.
Кой ритъм е подходящ за пляскане на спортен
мач? – Ритъм 1.
С рубриките „Какво се случи” и „Резултатът е
такъв, защото” се извежда „Запомни” – а именно, че цикълът се състои от краен (точен) брой
действия в определен ред.
• Целта на зад. 1 е творческа. Учениците
трябва да изберат пет пози и да съставят код на алгоритъм с повтарящи се
действия на танц от един танцьор и от
двама танцьори.
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3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
Със зад. 2 учениците затвърждават умение за
създаване на цикличен алгоритъм, като композират мелодия с файл 10_1.sb2 и в тетрадката
запишат кода на мелодията от трите инструмента в избран от тях ред. Например: Б, К, Б, К,
С, Б, К, Б, К, С, Б, К, Б, К, С, Б, К, Б, К, С, Б, К, Б, К, С, Б,
К, Б, К, С. Цикълът е от действията: Б, К, Б, К, С.
• За изпълнение на зад 3 учениците използват файла 10_2.sb2 В тетрадките се записва поотделно кодът на всяка една от
балеринките.
Балерина 1: И, Ш @0@0@0@0@0
Балерина 2: К, Р –*–*–*–*–*–*–*
4. Дейност за систематизиране на знания и умения: беседа с въпроси по съдържанието на рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсни файлове 10_1.sb2 и 10_2.sb2

Конструиране на повтарящи се действия
Тема на урок 11:
Построяване на цикличен
алгоритъм по дадено задание.
Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: сглобяване на
крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен алгоритъм
Основна цел на урока: Усъвършенстване
на умения за сглобяване на крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен
алгоритъм
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни
знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването
му. Въпросите са от рубриката „Какво те
очаква”.
2. Дейности за затвърждаване на знания и умения:
• Със зад. 1 се усъвършенства умението за образуване на циклично повтаряне на дадени действия. В тетрадката, като използва знаците ! ? <>
@ & * # , ученикът създава модел на
гривна.
• Целта на зад. 2 е откриване на повтарящ
се орнамент в шевица. Стартира се файлът 11_1.sb2
○○Коя от фигурите се среща в шевиците? – Б.
○○Колко пъти се среща? – 8.
○○Кое действие е използвано, за да се образуват шевиците, показани на двете
фигури? – „въртене” или „завърти се на
90 градуса”.
1

2

А

не

не

Б

да, 8

да, 8

Очаква се учениците по аналогия на анимацията на първата шевица да си представят, че и
втората се е образувала от въртенето на четвъртинката от шевицата.
• Зад. 3 е творческа задача. Стартира се

файлът 11_2.sb2 за създаване на шевица.
За освобождаване на блокчето се използва
стрелка НАГОРЕ, а за изтриване на шевицата – ИНТЕРВАЛ.
• Зад. 4 отново е творческа
задача – създаване на поне
три орнамента, които да се
повтарят, за
да се получи завършена мозайка на правоъгълен под. Учениците трябва да представят проекта
си, като отговарят на въпросите: Кои
са повтарящите се последователности
от
фигури?,
Колко пъти се
повтарят?.
Използва
се
файлът 11_3.
sb2 Съветваме
учениците да
поставят внимателно елементите чрез
кликване (щракване) и после да го връщат
вляво, за да не забравят кой последно са
сложили.
• Със зад. 5 отново се усъвършенства умението за образуване на циклично повтаряне на дадени действия. Алгоритъмът
може да е следният:
Повтори 8 пъти:
1. Спира се виенското колело;
2. Качват се четирима човека;
3. Тръгва колелото, докато пристигне следващата кабинка.
На изображението в учебника кабинките са 16
и решението може да се обсъди за вариант, каква ще е промяната в алгоритъма, ако кабинките
са 16, както е на картинката.
3. Дейности за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси по съдържанието на рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсни файлове 11_1.sb2, 11_2.sb2 и 11_3.sb2
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Конструиране на повтарящи се действия
Тема на урок 12:
Комбиниране на блокове за
движение и повторение.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: алгоритъм, код, команда и цикъл; извършване на действията плъзгане и спускане на блокове във визуална среда;
откриване на грешки в готов код; откриване на
повтарящи се действия във всекидневието; определяне на последователността, която трябва
да се повтори, за да се моделира движение във
визуална среда; сглобяване на крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм
Основна цел на урока: Затвърждаване на понятията: алгоритъм, код, команда и цикъл, и усъвършенстване на умения за комбиниране на блокове за движение и повторение
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока – дейности за систематизиране
и обобщаване на знания и умения:
• Със зад.1 се затвърждават понятията алгоритъм и команда. Важно е да се наблегне, че алгоритъмът е точна последователност от действия и има значение, кое
действие е предходно и кое е следващо.
В изходна позиция сме изправени с ръце
долу до тялото.
Във втората колона действията не може
да се изпълнят, защото, ако вдигнем лявата ръка (Действие 1), следващото – смъкване на дясната ръка (Действие 2) – не
може да бъде извършено, защото дясната ръка не е вдигната.
Също така е добре да стане ясно, че командите трябва да са точни, за да се постигне конкретен резултат. Може двама
ученици да излязат отпред и да изпълняват пред всички командите. Ще се види
разлика в изпълнението на дейстивията: „кимане с глава” – някой от учениците може да кимне напред, друг – наляво;
„подскок” – някой може да подскочи с два
крака, друг – с един; „пляскане с ръце” –
някой може да плесне пред тялото, друг
– над главата, и др.
• Целта на зад. 2 е да се упражнят умения-
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та за откриване на повтарящи се действия във всекидневието. Би трябвало учениците бързо да се справят – дневният
режим е позната тема. Акцентът в беседата трябва да падне върху последователността.
• Зад. 3 е предложена за упражняване на умения за създаване на код за движение, като
са дадени евентуални точки от маршрут. Кодирането е основно умение и досега учениците са го правили със стрелки,
думи, букви и др.
В тази задача се използват: цвят и число.
Верният път е: червено – 1, жълто – 1,
синьо – 2, жълто – 2, червено – 2, синьо –
4, жълто – 3, червено – 4.
• Зад. 4 се изпълнява на компютър. Чрез нея
се усъвършенстват умения за плъзгане
и спускане на блокове във визуална среда
чрез файла 12._1.sb2 Тези умения за работа
с мишката учениците ще използват, за
да подредят гривна, с което упражняват
умения за сглобяване на крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм. Акцентът отново е на
двата въпроса, които са свързани с цикъл:
„Кои действия се повтарят?” и „Колко
пъти се повтаря тази последователност
от действия?”. В случая „действията” са
блокчетата – отделните елементи на
гривната – квадрат, правоъгълник и овал.

• При работа по зад. 5 учениците може да
използват учебника и тетрадката, както
и учебна или интерактивна дъска. Първо
трябва да се насочи вниманието на учениците към елементите, обозначени с
А), Б), В), Г) и от кои от тях се получава
основният орнамент в мозайката. Това
са блокове А) и В). Първото действие на
алгоритъма е: „залепяме блок А) и блок
В)”. Следва описание на пътя на получения
орнамент: „движение напред”, „завий на
място надясно”, „движение напред”, „движение напред”, „завий на място надясно”,

Конструиране на повтарящи се действия
„движение напред”, „завий на място надясно”, „движение напред”. Ако се използват стрелки, кодът е:
.
• Чрез зад. 6 се упражняват умения за определяне на последователността, която
трябва да се повтори, за да се моделира
движение във визуална среда. Този очакван резултат в урока може да се постигне с помощта на различни блокове, предложени в различните задачи. Тук имаме
блокове с командите „премести се с …
стъпки”, „завърти се (посока) … градуса”
и „повтори … (пъти)”.
Задачата се използва и за да се направи
междупредметна връзка с математиката – обиколка на правоъгълник. Дадена е
по-голямата страна на правоъгълника – 20
стъпки, и неговата обиколка 60 стъпки. С
беседа се стига до решението, че другата
страна на правоъгълника е 10 стъпки.
За да обходи лехата, Аби трябва да направи движенията (като тръгне от обозначената с червено кръгче позиция и посока): „премести се 20 стъпки”, „завърти
се наляво 90 градуса”, „премести се 10
стъпки”, „завърти се наляво 90 градуса”,
„премести се 20 стъпки”, „завърти се наляво 90 градуса”, „премести се 10 стъпки”.
Много важен момент е да се коментира
в коя посока гледа Аби, след като е изпълнила гореописаните действия – тя гледа
надолу. За да я поставим в изходна позиция, трябва накрая да я завъртим на 90
градуса наляво още веднъж. Всичко това
учителят (или ученик) по време на беседата го пише на дъската, за да може ясно
да се видят повтарящите се действия.
От направения анализ се вижда, че повтарящите се действия са 4: „премести
се 20 стъпки”, „завърти се наляво 90 градуса”, „премести се 10 стъпки”, „завърти
се наляво 90 градуса” и тази последователност от посочените 4 действия се
повтаря 2 пъти, за да се обходи лехата.
Кодът, който описва пътя на Аби при обхождането на правоъгълната леха с наймалко блокове, е: АВЖБЖ. С думи може да
се изговори така: „повтори 2 пъти – премести се 20 стъпки, завърти се наляво 90

градуса, премести се 10 стъпки, завърти
се наляво 90 градуса”.

• Зад. 7 е творческа – с дадени блокове от
стъпки да се съчини танц. Упражняват
се уменията за сглобяване на крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм. Отново е добре
да се направи анализ, кои са основните
действия от картинките, даже да се демонстрират отпред от ученици. Изиграват се различни предложения за танци,
които се описват в тетрадките. Танц се
получава с коя да е комбинация от действията. Отново се поставят двата въпроса, свързани с цикъл: „Кои действия се
повтарят? Колко пъти се повтаря последователността?”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
12_1.sb2
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Конструиране на повтарящи се действия
Тема на урок 13:
Какво научих досега. Контролна
работа
Проверка на знания и умения за:
• Дигитални устройства,
• Управление на дигитална идентичност,
• Конструиране на последователни действия,
• Конструиране на повтарящи се действия.
Основна цел на урока: Контрол и оценка на
учебните постижения на учениците по компютърно моделиране върху учебното съдържание
от разделите: Дигитални устройства, Управление на дигитална идентичност, Конструиране
на последователни действия, Конструиране на
повтарящи се действия
Дидактически материали: работни листи,
компютри
Дейности за контрол и оценка: Специфичните методи и форми за оценяване на постиженията на учениците в трети клас са устни
и писмени форми на проверка. За всички форми
на оценяване поставената оценка е с качествен
показател, който може да бъде изразен вербално
или невербално.
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.

Верни отговори на въпросите:
1) 1 – парола; 2 – код; 3 – команда; 4 – алгоритъм
2) Б
3) В
4) А
5) В
6) В
7) програма, алгоритъм, цикъл
8) Б
9) Б
10) А
Система от критерии и показатели за тест
(предложена от авторите) за контролна работа
по компютърно моделиране в 3. клас, според която ученикът:
1. Определя парола, код, команда, алгоритъм.
2. Знае как се изключва компютър.
3. Посочва кои команди са точни и ясни.
4. Посочва здравословни проблеми, които може
да възникнат от неправилна работа с компютър.
5. Разпознава заплаха в интернет.
6. Посочва елемент на дигиталната идентичност.
7. Моделира думи от букви.
8. Създава код за описание на движение от 4
блока.
9. Определя кои са действията и колко пъти
се повтарят в цикъл.
10. Създава цикъл от блокове

Показателите на всеки критерий са
„знае”/„не знае” и се точкуват съответно с 1/0.
ВЪПРОС
ТОЧКИ
СКАЛА
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1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

8 – 10 точки

Справям се отлично.

5 – 7 точки

Близо съм до успеха.

0 – 4 точки

Мога и по-добре.

Визуална среда за програмиране
Тема на урок 14:
Запознаване с интерфейса и
възможностите на визуалната
среда за програмиране
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава работното
поле на конкретната визуална среда за програмиране, знае къде се намират отделните полета за
промяна на характеристики на героя, ориентира
се в цялостния прозорец на визуалната среда, различава менюта и бутони.
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията среда за програмиране, меню, бутон и формиране на умения за познаване на интерфейса и възможностите на визуалната среда
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването
му. Въпросите са от рубриката „Какво те очаква”.
В дискусията трябва да се постави акцент върху
възможността, че научените до момента дейности може да бъдат реализирани и с помощта на
компютърна програма. Важно е вниманието на
учениците да се насочи към понятията компютърна програма, визуална среда за програмиране,
както и към името на средата Scratch.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ:
• Чрез зад. 1 учениците се запознават за първи път с визуалната среда Scratch. Необходимо е първо да се научат да я зареждат
(стартират). За целта в рубриката „Помощ” са предложени два начина:
○○Начин 1 изисква предварителна инсталация на Scratch. Насочва се вниманието
на учениците към понятието икона и
действието „двукратно щракване с ляб
бутон на мишката”.
○○Начин 2 е зареждане на онлайн средата,
което изисква съдействието на учителя.
След зареждането се провежда беседа върху
изгледа на средата. Запознават се учениците с
областите и инструментите – Сцена, Област за
декори и спрайтове (герои), Библиотека, Работна
област и инструменти за промяна на характеристиките на героя.
• Чрез Експеримент 1 учениците се запознават с инструмента Dublicate (Дублиране) и сами откриват неговата функция,

като наблюдават настъпилите промени
в рубриката „Какво се случи?”. Провежда
се беседа върху промените, настъпили на
сцената.
• Чрез Експеримент 2 се дават знания за инструмента Grow (Увеличаване) и неговата функция, която се извежда след беседа
върху промените от рубриката „Какво се
случи?”.
• Чрез рубриката „Резултатът е такъв,
защото…” се изясняват причините за настъпилите промени след действията с
инструментите от Експеримент 1 и Експеримент 2.
• Чрез „Запомни” се дава определение за новото понятие – бутон.
• Чрез Експеримент 3 се получават знания за
активиране полето за промяна на характеристиките на героя и неговите детайли.
• Чрез Експеримент 4 и Експеримент 5 учениците научават, че след активиране
на
и
се зареждат списъци с команди и инструменти.
• В „Запомни” се дава определение на новото понятие – меню.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
• Със зад. 2 се затвърждават знанията за
меню и бутон, както и уменията за ориентиране в работното поле на визуалната
среда. Подходящо е учителят да подпомага учениците посредством беседа и насочващи въпроси. След приключване на задачата се прави коментар на резултатите.
• Чрез рубриката „Запомни” се прави обобщение на резултатите от последната
задача и се дава определение за „среда за
визуално програмиране”.
4. Дейности за въвеждане на НЗУ:
• Чрез зад. 3 се формират умения за затваряне на визуалната среда за програмиране
Scratch. На този етап все още не се съхранява проект. В рубриката „Помощ” е описан пътят, който трябва да се следва за
затваряне без съхраняване.
5. Дейност за систематизиране на знания и умения: провежда се беседа – „Какво научихме?”, с въпроси от рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: Ако се използва
онлайн средата на Scratch, трябва да се провери
дали има добра интернет връзка.
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Тема на урок 15:
Движение и позициониране на героя
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: позиция на героя, позиция на мишката, героят в различни начални позиции и преместване на героя, блокове за позиция
на героя; описание на познати геометрични фигури с различни позиции
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията позиция на мишката, позиция на героя и формиране на умения за движение и позициониране
на героя
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването му. Въпросите са от рубриката „Какво
те очаква”. В дискусията трябва да се постави
акцент върху управлението на героя и определянето на позицията му. Важно е да се насочи вниманието върху това, че всяко преместване има
начална и крайна точка. Коментира се, че тези
точки се обозначават с числа.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез Експеримент 1 учениците трябва да
разберат, че при придвижване на героя
се променят числата след х и у в долния
десен ъгъл на сцената. При изпълняване на
експеримента е важно да се обърне внимание на факта, че при различните ученици
числата ще са различни, защото всеки ще
е придвижил героя до различно място.
• Чрез Експеримент 2 учениците трябва
да разберат разликата между позиция на
мишката и позиция на героя и да разпознават полетата, където откриват тази
информация. В рубриката „Какво се случи?” трябва да се проведе беседа със следните акценти: зад героя има мрежа, образувана от пресичането на хоризонтални
х- и вертикални у-линии, мястото на пресичане на двете линии е със стойности за
х и у, равни на 0, и е центърът на сцената. Размерът на сцената има параметри
х > 240 и у > 180, извън които излиза извън
нея, но остава малка част от него, която
се вижда и може да се „хване”, за да се премести – опашка, мустак и др.
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3. Дейност за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Чрез зад.1 се затвърждават знанията за
позиция на героя и уменията за позициониране на героя на сцената. Желателно е
всяка от позициите да бъде коментирана
отделно, в процеса на изпълнение на задачата. След приключване на задачата се
прави коментар на резултатите.
Верният отговор е:
х: –150 у: –190; х: –260 у: –120, защото параметрите на сцената са: х < 240 и у <
180.
4. Дейност за въвеждане на нови знания и умения:
• Чрез зад. 2 се дават знания за „Библиотека”, „Раздел Сценарии”, група блокове
„Движение”, блок за движение до конкретна позиция и се формират умения за
прилагане на блокове в „Работна област”,
както и въвеждане на стойности в тях. В
рубриката „Помощ” се коментира начинът за премахване на блок от „Работна
област”.
Сценарии Костюми

Звуци

Движение

Събития

Външност

Контрол

Звук

Сетива

Молив

Оператори

Данни

Още блокове

5. Дейност за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Чрез зад. 3 се затвърждават знанията за
преместване на героя по дадени позиции,
както и уменията за плъзгане на блокове и
въвеждане на стойности в тях. Необходимо е да се акцентира върху това блоковете да не се залепят един за друг. Преди да
започне изпълнението на задачата, трябва да се насочи вниманието на учениците към това да наблюдават каква фигура
ще изчертае героят след изпълнение на
всички движения. Препоръчително е да се
прави коментар след всяко движение. Фигурата от подточка „а” е квадрат, а от
подточка ”б” – триъгълник.
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6. Дейност за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез Експеримент 3 се въвеждат знания
и формират умения за автоматично генериране на стойностите от произволна позиция на героя и прилагането им в
блока за движение. Това действие се осъществява чрез двукратно щракване с
мишката върху героя.
• Чрез зад. 4 се запознават с функционалното предназначение на блока „пропълзи
...сек до х:... у:...” Провежда се беседа, която акцентира върху това, че блокът се
състои от две основни полета: поле за
въвеждане на време и поле за въвеждане
на позиция. Изяснява се, че по–голямото
число в полето за време води до по–бавно
движение. Учениците се стимулират да
използват автоматичното генериране
на позиция на героя, като спазват следната последователност – поставяне на
героя на желаната позиция върху сцената,
двукратно щракване с мишката върху героя и провлачване на блока „пропълзи …
сек до х:... у:...” до „Работната област”.
Сценарии Костюми

да бъде и назад, ако въведената стойност
за стъпките е отрицателно число.
Сценарии Костюми

Звуци

Движение

Събития

Външност

Контрол

Звук

Сетива

Молив

Оператори

Данни

Още блокове

премести се с 10 стъпки

9. Дейност за систематизиране на знания и умения: прави се обобщение на възможностите за
придвижване на героя по сцената, като се коментира написаното в рубриката „Извод”; провежда се беседа – „Какво научихме?”, с въпроси от
рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: Ако се използва
онлайн средата на Scratch, трябва да се провери
дали има добра интернет връзка.

Звуци

Движение

Събития

Външност

Контрол

Звук

Сетива

Молив

Оператори

Данни

Още блокове

пропълзи за 1

сек до x: 0

y: 0

7. Дейност за затвърждаване на новите
знания и умения:
• Задачата за екипна работа изисква предварително разпределяне на учениците в
екипи. С цел по-добра организация е препоръчително задачата да се изпълнява за
определено време.
8. Дейност за въвеждане на нови знания и умения:
• Чрез зад. 5 се въвеждат знания за блока за
движение „премести се … стъпки” и резултатите от неговото използване. След изпълнение на задачата се обобщава, че поголямото число в полето за стойност на
стъпките премества героя на по-голямо
разстояние. Това преместване може да се
осъществи във всяка посока, ако се промени посоката на завъртане от полето
с информация за героя. Движението може
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Тема на урок 16:
Усложняване на движенията–
въртене и обръщане
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: посока на героя, посока на движение, завъртане по посока, обръщане
по посока; познава начини за усложняване на движенията; умее да работи с предоставените от
средата бутони и блокове за решаване на поставена задача; движи героя по проста траектория
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията: посока, обръщане по посока, начин на въртене и формиране на умения за въртене и обръщане
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока
и дискусия за решаването му.
Въпросите са от рубриката
„Какво те очаква”. В дискусията трябва да се постави
акцент върху движение по
определен път, възможните
промени по пътя, смяна на
посоката посредством завъртане и обръщане. Учителят
припомня посоките на света,
с цел да подготви учениците
за посоките на завъртане и
обръщане. Важно е да се акцентира и върху факта, че
за избора на траектория на
пътя е от значение мястото
на тръгване и накъде сме обърнати.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез Експеримент 1 учениците откриват
функционалното предназначение на блока
„обърни се в посока“... При изпълняване на
експеримента е важно учителят да работи заедно с тях и да се прави коментар „Какво се случи?” след всяко едно от
действията. При изпълнение на експеримента трябва да се спазва следната последователност: преди всяко действие с
помощта на мишката героят трябва да
се постави в центъра на сцената, прилага
се блок „обърни се в посока…”, от списъка

30

с посоки се избира необходимата, прилага
се блок „премести се 200 стъпки”. Преди
изпълнението учителят коментира с учениците списъка с посоки:

След изпълнение на всички условия, посочени в
експеримента, се прави извод за предназначението на блока „обърни се в посока…”
• Чрез зад. 1 учениците усвояват начин за
въртене на героя около себе си с възможностите от полето с характеристиките му. Върху информацията от рубриката „Помощ” трябва да се проведе беседа
и учителят да направи демонстрация.

• Чрез зад. 2 се усвоява начин за обръщане
на героя, като се използват възможнос
тите от полето с характеристиките
му. Работата върху задачата протича по
аналогичен начин на зад. 1.
• С Екперимент 2 учениците конструират
код по посочения начин. Експериментът
трябва да протече в два етапа. Първоначално е необходимо кодът да се конструира и изпробва без блоковете „молив
долу” и „изчисти”. Коментира се резултатът. След това се добавят блоковете и
отново се коментира, с цел учениците да
отразят разликата и да осъзнаят предназначението на блоковете „молив долу”
и „изчисти”. В коментарите след при-
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ключване на експеримента и беседата се
акцентира на:
• блок „изчисти” се използва, за да премахне оставената от героя следа, и когато
кодът стартира, следата да я няма;
• между завъртане от характеристиките
на героя и завъртането с блок „завърти
се … градуса” разликата е, че в първия случай завъртането се прави еднократно, а
с блока завъртането може да се осъществи колкото пъти стартираме кода.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
• Чрез зад. 3 се затвърждават знанията за
завъртане на героя с блок и уменията за
разчитане на готов код. Всеки от блоковете трябва да се коментира отделно.
Обръща се внимание на действието, което се изпълнява при използването му, и на
всяка от стойностите, въведени в него.
• Зад. 4 изисква самостоятелно съставяне
на код при спазване на дадените условия. В
кода се използват: блок за начална позиция,
блок за движение с оставяне на следа, блок
за завъртане и блок за изтриване на следата. Завъртането става на 90 градуса.
• Чрез зад. 5 ученикът съставя код за движение на героя по дадена траектория,
като оставя следа. Стъпките от дължината на отсечките са дадени. Необходимо е да се съобрази посоката на завъртане преди всяка от отсечките от пътя.
Учителят коментира това с учениците
предварително. Особено е важно да се
експериментира начинът на въртене от
характеристиките на героя.

Примерен код:

4. Дейност за систематизиране на знания и умения: Прави се обобщение на възможностите за
придвижване на героя по сцената, като се коментира написаното в рубриката „Извод”; провежда се беседа – „Какво научихме?”, с въпроси от
рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: Ако се използва
онлайн средата на Scratch, трябва да се провери
дали има добра интернет връзка.
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Тема на урок 17: Построяване на
цикличен алгоритъм за управление
на движение
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: използва блокове от
програмната среда за реализиране на цикличен алгоритъм; разчита чужд код, реализиращ цикъл
Основна цел на урока: Формиране на умения за
построяване на цикличен алгоритъм за управление
и движение
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник, диск
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и
мотивиране за нови знания и умения – беседа по
Предизвикателството към урока и дискусия за
решаването му. Въпросите са от рубриката
„Какво те очаква”. В дискусията трябва да
се постави акцент върху оптимизиране при
конструиране на кодовете и търсене на
подходящо решение. Мотивиране на учениците
към разчитане на чужди кодове, с цел да намират
алтернатива на собствените си идеи и решения.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез Експеримент 1 учениците научават
за функционалното предназначение на
блока „повтори…” от групата „Контрол”,
оцветена в оранжево. В рубриката „Какво се случи?” трябва да се коментират
следните моменти: различните кодове
могат да изпълняват еднакви действия,
но единият код е оптимизиран (съставен е от по-малко блокове). В рубриката
„Така е, защото …” учителят обобщава
отразените особености от експеримента и дефинира предназначението и полезността на блока „повтори …” от групата
„Контрол”. Информацията от рубриката
„Запомни” се представя на учениците под
формата на беседа. Обръща се внимание
на това, че цикълът се използва при повтарящи се действия, повтаря само онези от тях, които са заключени в него, и
в последователност, точно по начина на
тяхното подреждане.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
• Със зад.1 се затвърждават знанията за
меню и бутон, както и уменията за ори-
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ентиране в работното поле на визуалната среда. Подходящо е учителят да подпомага учениците посредством беседа и
насочващи въпроси. След приключване на
задачата се прави коментар на резултатите.
• Зад. 2 изисква откриване на повторения
и определяне на броя им. Решаването на
задачата не изисква използване на средата
Scratch.
• В зад. 3 се работи в средата на Scratch –
файл 17_2.sb2 Предварително се провежда беседа и се изяснява решението. В кода
може да се постави блок за цикъл на две
места. Първият обхваща действията
„премести се 10 стъпки” и „завърти се надясно 15 градуса” – повтаря се два пъти.
Вторият обхваща действията „премести се 20 стъпки” и „завърти се надясно
15 градуса” – повтаря се три пъти. Преди
първия цикъл имаме блок „отиди до х: 0
у: 0”, а преди втория блок за цикъл – блок
„отиди до х: –84 у: –66”
4. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез Експеримент 2 учениците се запознават с блока „изчакай … сек”, като го добавят в дадения код. Всички забелязват,
че след завъртането има кратка пауза,
преди героят да се премести. Тепърва
учениците ще използват този блок, за да
контролират по-лесно това, което са направили, и да преценяват дали са конструирали правилно кода.
5. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
• Чрез зад. 4 се упражняват умения за движение на героя по зададени фигури. С червено
кръгче с бяла стрелка е указана началната
позиция и в коя посока е обърнат героят.

Визуална среда за програмиране
Ето кодовете на четирите фигури:

6. Дейност за систематизиране на знания и умения: Провежда се беседа – „Какво научихме?”, с
въпроси от рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: Ако се използва
онлайн средата на Scratch, трябва да се провери
дали има добра интернет връзка.
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Тема на урок 18:
Повтарящи се действия в движение
на героя. Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: познава работното
поле на конкретна визуална среда; знае къде се намират отделните полета за промяна на характеристики на герои; ориентира се в цялостния
прозорец на визуалната среда; различава менюта
и бутони; задава позиция на героя върху сцената;
поставя героя в различни начални позиции и го
премества при необходимост; описва познати
геометрични фигури с различни позиции; наблюдава настъпващи промени при движение и прави
изводи; познава начини за усложняване на движенията; работи с предоставените от средата
бутони и блокове за решаване на поставена задача; движи героя по проста траектория
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
уменията и знанията за работа с визуалната
среда за програмиране и прилагане на умения при
решаване на задачи с цикличен алгоритъм
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
роботизирани играчки, табло, работни файлове
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения – беседа по Предизвикателството към
урока и дискусия за решаването му. Въпросите са
от рубриката „Да се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знания и
умения:
• Целта на зад. 1 е да се усъвършенстват
уменията за прилагане на цикличен алгоритъм при решаването на задачи. Под
формата на беседа трябва да се анализира нарисуваната фигура и съответно
предложените отговори. Верният отговор на задачата е Б.
• В зад. 2 се затвърждават уменията за
използване на блоковете „молив долу” и
„молив горе”. По време на часа може да
се направи малък пример с тези блокове, с
което да се демонстрира изчертаване на
кратък път.
Примерен код:
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• Със зад. 3 се усъвършенстват уменията за създаване на цикличен алгоритъм с повтарящи се
действия. За тази задача
учениците трябва да използват файла 18_1.sb2
Важно е да не местят
първоначалната позиция
на героя, за да построят
верен път по указаната фигура. За втората част от задачата учениците трябва
да се върнат в изходна позиция и да добавят блок „молив долу”, за да се изчертае
пътят на героя.
• В зад. 4 се затвърждават уменията и знанията за избиране на начална позиция на
герой и създаване на алгоритъм за движение по траектория. За тази задача е необходим файлът 18_2.sb2 При позициониране на героя е важно той да се постави в
центъра на началния квадрат.
• В зад. 5 се усъвършенстват уменията на
учениците да конструират цикличен алгоритъм, като използват
блоковете за движение
„завърти се… градуса” и
„премести се… стъпки”.
Под формата на беседа
може да се анализира основният фрагмент на
шева рибена кост и да
се посочат необходимите действия и брой повторения, с които да се
нарисува предложеното
изображение.
• Чрез зад. 6 се затвърждават уменията за промяна на характеристики на героя. В задачата
се изисква да се конструира предложеният
код, като въведените промени в характеристиките на героя променят неговото
въртене. Тук като допълнение се въвежда
блокът „обърни се към показалец на мишката”, за да се визуализира по-добре промяната в обръщането на героя.
3. Дейности за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с посочените
знания и умения от рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсни файлове 18_1.sb2 и 18_2.sb2
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Тема на урок 19:
Промяна в обкръжението на
героите – промяна на сцената
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: задава нови сцени за
историите от наличните в средата, създава свои
сцени според целта
Основна цел на урока: Формиране на умения
за създаване на истории, като се използват нови
сцени и тези, които са налични във визуалната
среда. Познаване на основните начини за промяна
на декор и прилагането им в различни задачи
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник, роботизирани играчки, ресурси от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването
му. Въпросите са от рубриката „Какво те очаква”. В дискусията трябва да се постави акцент
върху понятията декор и сцена, с които ще се работи по време на часа.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез беседа и демонстрация се въвеждат
различните възможности за добавяне на
нов декор в работната област на Scratch.
Трябва да се обърне внимание, че всеки
декор е част от активната
сцена и за да се промени един
декор, е необходимо да се избере Сцена от Област за декори и
спрайтове.
• С Експеримент 1 се формират
уменията за въвеждане на нов
декор. Тук учениците трябва
да влязат в раздел Декори и да изберат
подходящ декор според целта на експеримента. Възможно е при провеждането на
тази дейност учениците да са добавили
повече от един декор.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения: Със зад.1 се затвърждават уменията за
избор на декор и посочването му като активен.
В тази задача е необходимо да се демонстрира и
обясни как да се изтрие излишен декор от сцена.
Възможно е при някои ученици броят на добавените декори да е повече и да отнеме време за
тяхното изтриване.
4. Дейности за въвеждане на нови знания и умения: Чрез Екпсперимент 2 се изграждат умения за
редактиране на декор. Под формата на демон-

страция трябва да се покажат някои от основните инструменти за редактиране на декор и
техните настройки за чертане. В графичния редактор на Scratch са на разположение две групи
инструменти за чертане – векторни и растерни.
При растерните изображения всеки обект автоматично става част от фона. При векторните
обекти всички свойства и характеристики се запазват, така че в бъдеще лесно да се редактират,
преместват или изтриват.
Когато се работи с графичния редактор, трябва да се внимава за преминаването от единия в
другия режим на чертане. Веднъж ако се премине
в растерен режим, всички векторни обекти стават растерни.
В тази част от урока учениците могат да използват растерен режим за дорисуване на декора.
5. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения: В зад. 2 е необходимо да се използва файлът tree.png, който е в диска към учебника. В тази
задача учениците трябва да добавят изображението към избрания декор няколко пъти и да го
композират. Важно е, преди да се започне работа, режимът на декора да е векторен. Ако не е
активен този режим, добавените елхи няма да
могат да се преоразмерят и композират добре.
Последната част от задачата е свързана с изграждането на умения за съхранение на декор в онлайн
средата и на локалния диск. При запазването на
декора трябва да се посочи къде да се съхрани.
6. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения: С Експеримент 3 се формират умения за
добавяне на нов декор в Scratch, като се използва
предварително създаден такъв или чрез камера
от дигитално устройство. Ако не е налично
дигитално устройство, чрез което да се заснеме
декор, може да се потърси такъв в интернет или
да се нарисува с графичен редактор. Тази дейност
от урока може да премине под формата на беседа
и демонстрация.
7. Дейности за затвърждаване на нови знания
и умения: Зад. 3 формира умения за работа с работната среда на Scratch, като се демонстрира
възможността сцената в Scratch да се визуализра
на цял екран. Чрез демонстрация могат да се
покажат инструменти за цял екран и изход от
него.
8. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения: Зад. 4 затвърждава уменията за добавяне
и редактиране на декор.
9. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси „Какво научихме?” от
рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
tree.png
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Тема на урок 20:
Промяна във външния вид на герой и
създаване на нови герои
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава вградени в
средата колекции с костюми, създава костюми
на героя, създава нови герои
Основна цел на урока: Формиране на умения
за създаване и редактиране на различни костюми
на герои при създаване на сюжетни сценарии
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
роботизирани играчки, ресурси от диска към
учебника
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по
Предизвикателството към урока и дискусия за
решаването му. Въпросите са от рубриката
„Какво те очаква”. В дискусията трябва да се
постави акцент върху понятията декор и сцена,
с които ще се работи по време на часа. Важно
е да се постави акцент върху необходимостта
от създаването на различни костюми, мимики
и жестове на героите, за да се пресъздаде пореално сценарият.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ:
• Чрез демонстрация и беседа се въвеждат
основните начини за добавяне на нов
герой на сцената на визуалната среда.
Тук трябва да се коментира, че героят в
Scratch се нарича sprite (спрайт).
• Чрез Експеримент 1 се формират
уменията за въвеждане на нов герой
(спрайт). В тази дейност учениците
трябва да влязат в Област за декори и
спрайтове и да добавят от Библиотеката
героя Аби. След като се добави новият
герой, се препоръчва демонстрация, за
да се покаже и насочи вниманието към
това, че всеки активен герой притежава
различен брой костюми.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Със зад. 1 се формират уменията за избор
на активен герой и неговото изтриване.
Чрез демонстрация могат да се покажат
различните начини, по които един герой
може да бъде изтрит. С беседа да се коментира кой начин би бил най-лесен или
бърз за използване от учениците.
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• Чрез зад. 2 се затвърждават уменията за
избор на активен спрайт и избор на конкретен костюм от принадлежащите му.
В тази задача учениците трябва да изтрият всички костюми на героя Аби без
първоначалния – abby-a. От раздел Костюми учениците трябва да разгледат и добавят зимни дрехи към героя.

    
4. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Чрез зад. 3 се формират умения за редак
тиране на костюм. В тази задача учениците трябва да редактират отделните
елементи от облеклото на героя Аби. Желателно е при редактирането на костюма графичният редактор на Scratch да е
във векторен режим. Така ще може да се
добавят, редактират, преоразмеряват и
позиционират най-правилно отделните
елементи от костюма. При векторния
режим на редактора е достъпен инструментът Маркирай. Чрез него много прецизно и точно може да се променя формата на отделните обекти, като се избере
точка, от която може да се извърши
промяната.

Визуална среда за програмиране
– Устата на снежния човек се създава чрез линия, която се трансформира в крива чрез използване на инструмента Маркиране. След като се
щракне с този инструмент върху червената линия, се създава нова точка, от която може да се
извърши трансформация в желана посока. Транс
формираща точка се премахва, като се щракне
с инструмента Маркиране повторно върху нея.

• Със зад. 4 се изграждат умения за копиране на костюм на герой. Чрез демонстрация се показва начинът, по който се прави копие на костюм, като се използва за
основа за създаване на нов костюм към
Добавяне
героя. От раздел Костюми
се добавят нови обекти (шапка и шал),
които ще се включат към новия костюм.

   
– Накрая върху снежния човек могат да се поставят шапка, шал или друг аксесоар от категория Неща от Библиотеката с костюми.
7. Дейност за систематизиране на знания и умения: беседа с въпроси „Какво научихме?” от руб
риката „Знам и мога”.

5. Дейности за въвеждане на нови знания и умения: С Експеримент 2 се въвежда блокът „облечи костюм …”, като
се вмъква в блок за цикъл. Чрез беседа
и демонстрация на конструирания
код се въвежда необходимостта
от използването на този блок при
създаването на сюжетни сценарии.
6. Дейности за затвърждаване на нови
знания и умения: Зад. 5 затвърждава уменията
за създаване на нов герой, като се използват векторните инструменти на графичния редактор
в Scratch. За създаването на предложения герой се
използват основно инструментите Маркиране,
Линия, Правоъгълник, Елипса, Оцветяване на форма и Дублиране. Последователността при създаване на снежния човек преминава през следните
стъпки:
– Изчертаване на най-долната и голяма окръжност чрез задържан клавиш Shift и инструмента
Елипса, след което се запълва със син цвят;
– Чрез инструмента Дублиране се създават
останалите две окръжности, като се променят
техните размери;
– С инструмента Елипса се създават очите и
копчетата на снежния човек, като отново се използват техни копия, за да се получат еднакви
обекти.
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Визуална среда за програмиране
Тема на урок 21:
Визуална среда за програмиране.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: познаване на визуалната среда Scratch, поставяне и преместване на
героя в различни начални позиции, използване на
блокове за реализиране на цикличен алгоритъм,
разчитане на чужд код, създаване на нов герой,
нови костюми на героя, свои декори за сцени
Основна цел на урока: Усъвършенстване на умения за работа във визуална среда за програмиране:
поставяне и преместване на герой в различни начални позиции, разчитане на код, реализиране на
цикличен алгоритъм, създаване на нов герой, нови
костюми на героя, свои декори за сцени
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока:
1. Дейности за систематизиране и обобщаване
на знания и умения:
• Със зад.1 се усъвършенстват уменията за
създаване на цикличен алгоритъм с блокове. Акцентира се на приложението на блока „изчакай … сек”, който забавя движенията на героя.
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• Целта на зад. 2 е да се упражнят уменията
за работа с графичния редактор за създаване на нов герой – рисуване на гъсеница с
геометрични фигури. С помощта на файла
21_1.sb2 се поставя проблем – героят да се
придвижи до цел, с което се преговарят
уменията за работа с блокове за движение.

Визуална среда за програмиране
• Зад. 3 дава условие за създаване на цикличен алгоритъм, като се има предвид изображението на пътя – стълба, която води
до дома на скаридата (файл 21_2.sb2). Тук
също е добре да се използва блокът „изчакай … сек”, за да се види по–бавно движението и да се откроят повтарящите се
действия.

○○Чрез зад. 4 се усъвършенстват умения
за редактиране на декор – с помощта
на графичния редактор на Scratch се рисуват морски обитатели в декора на
файл 21._2.sb2
Предварителна подготовка: ресурсни файлове 21_1.sb2 и 21_2.sb2
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Работа с текст и звук във визуална среда
Тема на урок 22:
Героят оживява чрез звуци. Героят
говори и мисли
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава средствата
на визуалната среда за възпроизвеждане на звуци;
задава последователност от звуци, които да изпълнява героят; познава местоположението на
българските и латинските букви на клавиатурата; задава текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с героя
Основна цел на урока: Формиране на умения
за прилагане на звук към героя, използване на
блокове за възпроизвеждане на звук, прилагане на
текст към героя чрез използване на блокове
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
диск, слушалки или тонколони
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решението му. Въпросите са от рубриката „Какво
те очаква”. В дискусията трябва да се постави
акцент върху новите възможности за работа с
героя – издава звук, мисли и говори. Мотивиране
на учениците и повишаване на интереса им към
новите знания и умения, като с помощта на примери учителят представя новите възможности
за работа във визуална среда.
2. Дейности за въвеждане на НЗУ:
• Чрез Експеримент 1 учениците се запознават с раздел „Звуци“. Научават се как
да разпознават кога към даден герой има
добавен звук.
• Чрез Експеримент 2 се запознават с бутоните за пускане и спиране на звук в средата за визуално програмиране Scratch. С цел
по-добра организация на учебния процес е
препоръчително този експеримент да
бъде контролиран във времето от учителя.
• Чрез Експеримент 3 се изяснява функционалното предназначение на блока „пусни
звук...докато свърши”. За целта учениците работят с файла 22_1.sb2 и добавят
предложения блок към готовия код. Препоръки към работата: целесъобразно е
преди да използват предложения блок,
учениците да изпълнят експеримента
веднъж без него. Изпълнението на експе-
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римента е добре да бъде предхождано
от беседа на учителя за местоположението на блока. Необходимо е учителят
да запознае учениците с група Звуци от
раздел Сценарии. При коментиране на резултатите от експеримента учителят
трябва да акцентира и върху факта, че
докато блокът „пусни звук... докато свърши” възпроизвежда звука, друго действие
не се изпълнява. След приключване на експеримента е необходимо да се затвори
средата Scratch.

• С изпълнението на Експеримент 4 учениците се запознават с първия от трите
възможни начини за прилагане на звук към
героя – от Библиотека със звуци. За целта
се стартира Scratch. Пътят за изпълнение
е описан в условието на експеримента.
Учителят трябва да работи паралелно с
учениците и да коментира всяка стъпка.
След приключване на експеримента се извежда резултатът и се провежда беседа
върху всички възможности в полето за
звуци. Визуалната среда не се затваря, защото ще е необходима за следващия експеримент.
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• Чрез Експеримент 5 учениците откриват
разликата във функционалното предназначение на блоковете за възпроизвеждане
на звук „пусни звук…” и „пусни звук… докато свърши”. В работното поле се конструират и двата кода, без да са слепени
един с друг. Преди учениците да започнат работа, учителят прави демонстрация как се избира звук от списъка в края на
блока. След изпълнение на експеримента
се провежда беседа върху резултата и се
фокусира върху различния начин, по който
блоковете възпроизвеждат звуците – едновременно или последователно.
• Преди изпълнението на Експеримент 6
учителят провежда беседа върху възможностите на визуалната среда Scratch, за
да подготви емоционално учениците за
това, което предстои. Чрез този експеримент се изяснява функцията на блоковете „кажи... за.. .сек” и „мисли... за... сек”.
Рубриката „Какво се случи?” обобщава
настъпилите промени посредством беседа по приложените в нея въпроси. Това е
необходимо, за да се изведе резултатът:
блок „кажи... за... сек” изобразява в текстово поле репликите на героя, които са
въведени и за време според написаната
стойност; блок „мисли... за... сек” изобразява в текстово поле мислите на героя,
въведени в блока и за посоченото време.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
• Със зад.1 се затвърждават знанията за
блоковете „кажи... за... сек” и „мисли... за...
сек” и уменията за промяна на данните
в тях и създаване на код по зададени параметри. Първоначално учениците сами
се запознават с условието на задачата.
Следва демонстрация и беседа на учителя върху рубриката „Помощ” с цел изясня-

ване на начина за промяна езика на клавиатурата, както и разположението на
буквите на кирилица върху клавишите. За
по-добрата организация при изпълнение
на задачата трябва да се отдели достатъчно време. След приключване на работата е желателно да се предвиди време
за демонстрация на готови проекти.
• Върху знанията от рубриката „Запомни”
се провеждат две беседи – една в началото на работата върху задачата и втора,
обобщителна беседа – след завършване
на демонстрацията.
4. Дейност за систематизиране на знания и
умения: Провежда се беседа – „Какво научихме?”,
с въпроси от рубриката „Знам и мога”.
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Работа с текст и звук във визуална среда
Тема на урок 23:
Героят оживява чрез звуци. Героят
говори и мисли.
Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: познава средствата
на програмната среда за възпроизвеждане на звуци;
задава последователност от звуци, които да изпълнява героят; познава местоположението на българските и латинските букви на клавиатурата; задава
текст, който да се изобразява в текстово поле,
свързано с героя
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за използване на блокове, управляващи звук и
текст
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник, ресурси
от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания и
умения – беседа по Предизвикателството към урока
и дискусия за решаването му. Въпросите са от
рубриката „Да се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знания и умения:
• Чрез зад. 1 се усъвършенстват уменията за
прилагане на блоковете за движение, „облечи
костюм” и „кажи … за… сек”. Необходимо
е учениците да отворят и да разгледат
файла 23_1.sb2 На сцената е представен
героят Аби, който трябва да обходи всички
контейнери и до всеки да каже какъв вид
отпадъци се изхвърлят. Препоръчва се,
когато героят застане до контейнера, да
се промени неговият костюм (примерно:
abby–b) и за няколко секунди да се визуализира
подходящ текст (примерно: Тук се
изхвърля хартия). Желателно е времето за
Примерен код на решение на зад. 1:
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визуализация на всеки текст да е повече от 3
секунди. Препоръчва се движението на героя
да се извърши с блокчето „пропълзи за ... сек
до х... у…”, като предварително трябва да
се проучат (проиграят) кои са подходящите
координати за всеки контейнер.
• В зад. 2 се затвърждават уменията за използване на блокчетата „мисли … за… сек”,
„облечи костюм“ и „пусни звук”. Като се използва файлът 23_2.sb2, трябва да се създаде
маршрут на героя, по който да се премине
през кръстовищата. Ако на кръстовището
светлината е зелена, трябва да се визуализира мисловно балонче с текст „Премини!“
за поне 2 секунди. Аналогично, ако светлината на светофара е червена, то текстът в
мисловния балон трябва да е „Спри!“. Преди
да се появи мисловният балон, трябва да
се промени костюмът на героя с някои от
предложените в спрайта.
Примерен код на решение на задачата:
• Със зад. 3 се затвърждават уменията за използване на звук във визуалната среда. В тази
задача учениците трябва да си припомнят
блоковете за движение и чертане с молив и
да създадат фигурите от задачата. За всяка
фигура трябва да се предвиди блокът „пусни звук”, като за фигурата Куче може да се
използва звукът dog1 или dog2, а за Птица
– bird. Последната част от задачата изисква
всяка фигура да направи поздрав. За тази цел
използвайте блока „мисли … за… сек”.
3. Дейности за систематизиране на знания и умения: беседа с въпроси, свързани с посочените знания
и умени от рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсни файлове 23_1.sb2 и 23_2.sb2
Примерен код на
решение на зад. 2:
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Тема на урок 24:
Създаване на диалог между герои.
Героите се движат и говорят
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: създава истории по зададен сюжет, проследява логика на действие и го
пресъздава чрез необходимите блокове, синхронизира движения и разговори на повече от един
герой последователно и с нужното изчакване, съхранява готов проект
Основна цел на урока: Формиране на умения
за подготовка на необходимите ресурси за създаване на код, съответстващ на зададения сюжет,
синхронизиране кодове на повече от един герой
при изпълнение на различни действия
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник, диск
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването
му. В беседата се припомня наученото до момента за създаване на кодове, които карат героя да
изпълнява различни действия. Акцентира се върху полезността от обединяване на тези знания и
формираните умения.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Чрез зад 1 учениците се научават да създават код на герой, синхронизирайки го с
действията на друг герой. В кода са включени блокове от различни групи. Функционалното предназначение на блока и
текстовото съдържание е указано в условието на задачата. Най-важното изискване е синхронизиране на действията на героите. Работи се в средата на Scratch след
стартиране на файла 24_1.sb2 При решаването на задачата е препоръчително да
се следва редът:
– беседа върху кода Аби – коментира се
всеки един от блоковете с акцент върху
всяка особеност и нейното значение;
– беседа върху кода на Дий – първо се коментират групите блокове, редът, в
който ще се подредят (блоковете с реплики с тези за изчакване), и времето на
изпълнение.
Учителят прави подробен коментар върху препоръките от рубриката „Помощ”. След изпълнението на задачата да се предвиди време за демонстрация на готови проекти. През това време се
прави анализ на всеки от тях. След демонстраци-

ята се обобщава наученото с помощта на рубриката „Запомни”.
• След проведената преди Експеримент 1
демонстрация и реализирането му се установява, че героите не осъществяват
диалог. Всеки код се изпълнява самостоятелно.
• В Експеримент 2 учениците откриват
функционалното предназначение на блока
„когато е щракнато…” от група Събития,
раздел Сценарии. Запознават се с бутона
и неготово местонахождение. Той
изпълнява ролята на „старт”.
Щракването върху него стартира
едновременно изпълнението на всички ко.
дове, които започват с
Учителят дава информация и за бутона, който спира изпълнението на програмата
.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
Със зад. 2 се затвърждават знанията и уменията за следване логиката на действието и пресъздаването му чрез необходимите блокове. За
целта се работи с файла 27_2.sb2 Изпълнява се всяко от указанията в условието на задача. Прави се
коментар върху всяко от тях и демонстрация от
учителя.
4. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
Зад. 3 се реализира на базата на зад. 2. Чрез
зад. 3 учениците се научават да синхронизират
действията на герои, които се движат и говорят. Кодовете им трябва да стартират едновременно. Затвърдява се работата с блок за начало със зелено флагче.
5. Дейности за затвърждаване на нови знания и
умения:
Със зад. 4 се доразвива работата върху зад. 3,
като се включва и диалог между героите. Задачата е творческа и всеки ученик сам избира съдържанието на разговора. За по-добра организация
задачата се изпълнява за предварително определено от учителя време.
6. Дейности за въвеждане на НЗУ:
Със зад. 5 се въвеждат знания за съхраняване на
създадена програма. Важно е да се коментира, че
имената на файловете е желателно да са написани на латиница.
7. Дейност за систематизиране на знания и умения: провежда се беседа – „Какво научихме?” с въпроси от рубриката „Знам и мога”.
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Тема на урок 25:
Създаване на диалог между повече
герои. Героите се движат и
говорят.
Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: създава истории по
зададен сюжет; следи за логиката на действието
и го пресъздава чрез необходимите блокове; синхронизира движенията и разговорите на повече
от един герой последователно и с нужното изчакване
Основна цел на урока: Затвърждаване на уменията за синхронизиране на движенията между
героите по зададен сюжет
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
ресурси от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения – беседа по Предизвикателството към
урока и дискусия за решаването му. Въпросите са
от рубриката „Да се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знания и
умения:
• Със зад. 1 се усъвършенстват уменията
и знанията за създаване на диалог между
повече герои във визуалната среда. Учениците трябва да стартират Scratch и да
разположат на сцената декора bedroom1,
спрайтовете Аbby, Parrot, Apple, Bananas
и Ball–Soccer. Препоръчва се разположението на спрайтове да се направи, както е
показано в задачата, за да се реализират
поставените цели. Ако е необходимо, да
се направи промяна в размера на спрайтовете, за да изглеждат по-реалистично.
При композирането на диалога трябва
да се съобрази времето, за което героят
Папагал ще стига до всеки обект, и след
това да се показват думите на героя Аби.
Движението на героя Папагал може да се
реализира чрез блоковете за движение
„пропълзи за… сек до х:... у:..” или „премести се с… стъпки”. Препоръчва се, преди
да се започне конструирането на кода за
преместване на героя Папагал до различ-
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ните предмети, да се запомни неговата
начална позиция.
Примерни кодове на героите Аби и Аро:

Примерни кодове съответно на спрайтовете
Риба и Водолаз:
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• Чрез зад. 2 се затвърждават уменията за
движение на герой по избрана траектория
и създаване на диалог между герои. За тази
задача е необходим файлът 25_1.sb2 В началото на задачата се препоръчва учениците да си отбележат началните позиции на героите, преди да конструират
техните пътища. За придвижването на
героите трябва да се използват някои от
блокчетата за движение, като например
блокчето „пропълзи за… сек до х:... у:..”,
със стойност повече от 1 секунда. Пътищата на двамата герои трябва да се
конструират така, че да не преминават
през стената от водорасли. Движението
към повърхността може да се реализира
отново чрез блокчето „пропълзи за … сек
до х:... у:..” или чрез комбинацията „завъртане“ и „преместване“. Преди всяка промяна в посоката на героите трябва да се
създаде диалог между тях, свързан с посоката на предстоящото движение.

• Със зад. 3 се актуализират уменията за
движение на героя, като се използват
повтарящи се действия. Реализацията
на тази задача може да се направи, като
се промени частично създаденият код
на спрайта Риба от предишната зад. 2.
Промяната може да се направи в първата
част от пътя на рибката до водорасло
в картата. Тази част от пътя трябва
да се раздели на отделни стъпки, като
през една стъпка се сменя завъртането
на героя с 15 градуса наляво и надясно.
Така траекторията на героя ще е под
формата на зиг–заг, с препоръчителен
интервал от 10 стъпки. За да вървят
заедно двамата герои, е необходимо да
се промени и движението на другия герой
със същия интервал от стъпки.

3. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: беседа с въпроси, свързани с
посочените знания и умения от рубриката „Знам
и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
25_1.sb2
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Работа с текст и звук във визуална среда
Тема на урок 26:
Текст и звук във визуална среда.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения (за раздела „Работа
с текст и звук във визуална среда”): познава средствата на програмната среда за възпроизвеждане на звуци; задава последователност от звуци,
които да изпълнява героят; познава местоположението на българските и латинските букви на
клавиатурата; задава текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с героя; създава истории по зададен сюжет; следи за логиката
на действието и го пресъздава чрез необходимите блокове; синхронизира движенията и разговорите на повече от един герой последователно и
с нужното изчакване
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за възпроизвеждане на звуци; за задаване
на последователност от звуци, които изпълнява героят; познаване на местоположението на
българските и латинските букви на клавиатурата; създаване на текстово поле,
свързано с героя; създаване на истории
по зададен сюжет; пресъздаване на логиката на действието с блокове; синхронизиране на движенията и разговорите на
повече от един герой последователно и
с нужното изчакване
Дидактически материали: учебник,
проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока – дейности за
систематизиране и обобщаване на
знания и умения:
• Със зад.1 се усъвършенстват умения за създаване на история във
визуална среда по зададен сюжет,
т.е. пресъздаване на логиката на
действията чрез блокове, както
и синхронизиране на дейстивията на героите. Заедно с това се
упражняват уменията за въвеждане на текст от клавиатурата
с български и с латински букви.
Осъществена е междупредметна
връзка с английски език. Инструментите от средата Scratch,
които се използват, са: добавяне на декор, добавяне на спрайт,
блоковете от група Външност:
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„кажи... за... сек” и „изчакай … сек”. Може
да се използват някои от следните изречения:
Здравей, аз съм Аби.

Hello! I am Abby.

Това момче е Дий.

Тhis boy is Dee.

Аз се казвам Ейвъри.

My name is Avery.

Аз съм на 9 години.

I am 9 years old.

Eла с нас на училищния
концерт.
Ейвъри е от Лондон.
Аз харесвам вашето
училище.
Приятно ми е да съм
сред вас.
Аз имам много приятели.

Come with us to the school
concert.
Avery is from London.

Много обичам да уча и да
се забавлявам.
Обичам да танцувам,
пея, спортувам.

I love learning and having
fun.
I love dancing, singing,
sports.

I like your school.
Nice to be among you.
I have a lot of friends.

Работа с текст и звук във визуална среда
• Целта на зад. 2 е аналогична с тази на
зад. 1 – да се преговорят уменията за създаване на история във визуална среда по
зададен сюжет, т.е. пресъздаване на логиката на действията чрез блокове, както и синхронизиране на дейстивията на
героите. Чрез блоковете за говорене на
герой да се пресъздаде сюжетът на баснята „Лъвът и мишката”. Междупредметна връзка с български език
и литература. Може да се направи
беседа, за да се изведе поуката.
Може да се направи драматизация
на живо, за да се откроят ясно основните действия и реплики на
всеки герой. След това да се създаде код на Scratch. Думите на всеки
герой може или да се изобразяват
в текстово поле с блок „кажи”, или
да се запишат с глас (ако има на
разположение микрофон и слушалки).
• Зад. 3 има пряка връзка с музиката и физическото възпитание и
спорт. Учениците ще усъвършенстват уменията си за моделиране
на движение във визуална блокова
среда. Ритъмът на ръченицата им
е познат. На практика чрез беседа трябва да се стигне до извода,
че той се състои от две кратки
и едно по-дълго време. По-точно в
музиката този ритъм се обозначава със „ ” и означава, че всеки
такт се състои от седем ноти
осмини. Тези седем ноти може
да се изтактуват така: раз–два,
раз–два, раз–два–три. Когато се
танцува, се сменя движението
„стъпка с десен крак” и „стъпка с
ляв крак”, като третата стъпка е за подълго време от първата и втората. Когато се представя времето на стъпката
на всеки крак, трябва да е така: десен – 2
времена, ляв – 2 времена, десен – 3 времена. Тъй като учениците в трети клас
по математика са учили „половинки”,
„третинки”, „десетинки”, може да им се

обясни, че на бързия ритъм на музиката
от файла от диска „Ръченица.mp3” ще ни
отнеме много време в блока за изчакване
да напишем „2 секунди” и „3 секунди”, а
може да напишем „2 десетинки” и „3 десетинки”, което се записва „0.2” и „0.3”.
Ето едно решение за създаване на код на движенията на единия герой:

Същият код се прави и за втория герой с
неговите костюми.
Предварителна подготовка: да се подготви
файлът с ръченицата – аудио и готова анимация,
за да се демонстрира на учениците преди започването на работата по зад. 3.
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В света на анимацията
Тема на урок 27:
Какво е анимация?
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: анимация, анимирано
изображение, кадър
Основна цел на урока: Запознаванe със света
на анимацията и формиране на умения за създаване на кратка анимация на хартия и във визуална
среда
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник;
работни файлове
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия за решаването му. Въпросите са от рубриката „Какво те
очаква”.
Урокът може да започне с кратка беседа, с
която да се навлезе в темата на урока „Анимация“ – например:
Уолт Дисни е създателят на анимационните
филми, а първите анимационни герои са Мики и
Мини Маус. В първите филмчета не е имало диалози. С развитието на киното Дисни създава и
анимира всички познати за вас герои – Снежанка, Мечо Пух, Питър Пан и други любимци от
приказките. Днес се радваме на безброй анимационни филми с прекрасни истории. Посочете
любими анимационни филми и герои!
или:
Кои са най–важните анимации в историята?
„Параходът Уили“ е първата анимация със синхронизиран звук. В главната роля е Мики Маус.
Има я и Мини Маус, но в краткото филмче няма
диалог. Създадено е, разбира се, от Уолт Дисни.
„Снежанка и седемте джуджета“ от 1937 г. е
първият анимационен филм и първата цветна
анимация – голямата сбъдната мечта на Уолт
Дисни, върху която е работил над 4 години.
През 1940 г. за пръв път на екран се появяват
анимационните герои Том и Джери.
„Мери Попинс“ от 1960 г. е първият пример за
анимациите, в които хора си партнират с анимационни герои.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
С Експеримент 1 се въвеждат основните понятия анимация, кадри, анимирано изображение.
Дейностите, които са планирани, е добре първо
да се дискутират и след това да се изпълнят.
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Може да се започне с въпроси, с които да предизвикате учениците да назоват техни любими
анимационни герои и анимации.
Дали искат да създадат такъв герой, който
да включат в история, в която той да оживее?
Изпълнението на поставените задачи може
да бъде организирано в групи от по двама ученици, за да се стигне по-бързо до целта, след това
да се обсъдят вариантите, които групите ще
предложат, да се обобщи с изречението от рубриката „Какво се случи?” и да се завърши с изреченията от рубриката „Запомни”.
За да продължи плавно урокът, на учениците
може да се предложи да си представят, че трябва да създадат анимация, подобна на тяхна любима анимация. Какви стъпки трябва да следват? С
подходящи насочващи въпроси и с тяхно участие
да се изкажат посочените стъпки в урока.
3. Дейности за въвеждане на нови знания и
умения:
• Целта на Експеримент 2, Експеримент 3
и Експеримент 4 е формиране на умения
за създаване на анимирано изображение,
като последователно се прилагат различни подходи за постигане на този резултат:
○○С промяна на размерите на героя и блока „увеличи размера с…”. Този резултат
може да се постигне и с използването
на цикъл – Експеримент 1;
○○С използване на три различни костюма
на героя и блока „следващ костюм“ –
Експеримент 3;
○○С използването на два декора (ден и
нощ) и блока „следващ декор” – Експеримент 4.
4. Дейности за затвърждаване на нови знания
и умения:
• Със зад.1 и зад. 2 се затвърждават уменията за създаване на анимация. Примерно
решение на зад. 1 може бъде следното:
○○Добавяме нов герой от Библиотеката
с герои – Слънце;
○○Създаваме още един негов костюм,
като увеличаваме или намаляваме размера му;
○○Създаваме код:

В света на анимацията
Тема на урок 28:
Работа по проект.
Упражнение
Брой учебни часове: 3
Опорни знания и умения: задава позиция на
героя върху сцената; поставя героя в различни
начални позиции и го премества при необходимост; познава вградени в средата колекции с
костюми; създава нови герои и костюми за тях;
задава нови и свои сцени за историите от наличните в средата; задава последователност от
звуци, които да изпълняват героите; синхронизира движенията и разговорите на повече от един
герой последователно и с нужното изчакване; работи с предоставените от средата бутони и
блокове за решаване на поставена задача
Основна цел на урока: Формиране на умения
за планиране и подготовка на ресурси за създаване на собствена анимирана картичка и споделяне
на готовия проект на определени за целта места в интернет
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник
Ход на урока – дейности за систематизиране и обобщаване на знания и умения:
С помощта на беседа се разказва за проектната работа.
Всеки проект има предварително зададена
тема, изисквания за изпълнение и материали.
Изискванията са свързани с използването на различни инструменти и начини на работа. Материалите може да са текст, изображения и звук.
Създаването на обща задача зависи от работата и уменията на отделните членове на екипа. При работа в екип всеки трябва да е солидарен към останалите и да си помагат. Всеки екип
има ръководител, който разпределя задачите
между участниците според техните възможности. Членовете на екипа общуват помежду си и
се забавляват по време на реализирането на проекта.
Последният етап от работата по проект е
проектът да се покаже пред публика или да се
сподели, с което се предоставя възможност и
други потребители да видят и работят с твоя
проект.
Работата по проект може да се раздели на
по-малки задачи, по които да се работи успоредно или последователно. Ако има ученици, които
са придобили (през годината) повече умения за
работа в средата за програмиране Scratch, може
да се организира наблюдение на тяхната работа.

В учебника се предлага работа по три проекта с различни теми:
ПРОЕКТ 1
Тема: Международен ден на Земята – ден и
нощ
ПРОЕКТ 2
Тема: Първи юни
ПРОЕКТ 3
Тема: Парти по случай завършването на учебната година
При работата по всеки проект е добре да се
следва предварително изготвен план:
• Класът да се раздели на екипи, които да
включват ученици с различни умения и
знания;
• Предварително да се планират и подготвят ресурси за реализиране на художествената идея;
• Да се разпределят задачите между членовете на екипа;
• Да се определи време за работа;
• Обсъждане на готовия проект и неговото споделяне в интернет.
За работа по трите проекта са предвидени
три учебни часа.
Към всеки проект има три задачи и един работен файл. Като се следват условията, знанията
и уменията на учениците за работа с предоставените от средата Scratch бутони и блокове,
крайният резултат ще бъде прекрасна анимирана картичка.
Очаквани трудности: Ако учениците не харесват членовете на екипа си, да им се даде възможност сами да сформират екипите за работа
и да работят по поставените задачи.
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Тема на урок 29:
Годишен преговор.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: конструиране на последователни действия; конструиране на повтарящи
се действия; визуална среда за програмиране; работа с текст и звук във визуална среда; в света на анимацията
Основна цел на урока:
Затвърждаване на понятията: алгоритъм, код,
команда, блок, цикъл, среда за визуално програмиране.
Усъвършенстване на умения за откриване на
грешки в готов код; моделиране на движение във
визуална блокова среда; използване на блокове за реализиране на цикличен алгоритъм; разчитане на чужд
код и други умения, които са усвоени в предходните
уроци.
Дидактически материали: учебник, проектор,
интерактивна дъска, електронен учебник, роботизирани играчки и др.
• Ход на урока – дейности за систематизиране и обобщаване на знания и умения:
• Със зад. 1 се актуализират понятията алгоритъм, код, команда, цикъл и се затвърждава умението да се откриват грешки в готов код. Специално се обръща внимание на
началната позиция и посока. В беседата се
насочва вниманието към понятието цикъл,
казва се определението, търсят се и се изброяват повтарящите се действия, които
се срещат в изображението на динозавъра,
посочва се колко пъти се повтарят. Учениците след това самостоятелно откриват
грешките в кодовете и посочват верния,
който е подточка „б”.
• Целта на зад. 2 е да се преговорят основните елементи на изгледа на екрана на средата за визуално програмиране Scratch. Учениците посочват зоните на спрайтовете, на
костюмите, на декорите, активния герой,
колко костюма има активният герой, активиране на друг герой.
• Със зад. 3 се усъвършенстват уменията за
разчитане на чужд код и моделиране на движение в блокова среда. Последователно учениците изпълняват устно кодовете и стигат до различни предмети. Ако се разполага
с роботизирана играчка тип „пчела”, може
да се реши задачата с нея. В подточка „а” се
стига до вилица, лъжица, нож. С кода от подточка „б” се стига до ключа. Кодът, изобразен в подточка „в”, се достига до катинара.
• С решаването на зад. 4 учениците ще усъвършенстват уменията си за моделиране
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на движение във визуална блокова среда. Възможни решения:
Задължително трябва да се коментира характе-

ристиката на героя „начин на въртене” при кода, в
който има блок „завърти се… градуса”.
Ако учениците се справят бързо, може да се зададе въпрос, може ли, без да посочваме 70 стъпки,
Аби да танцува. Тогава може да се предложи това
решение:

• Зад. 5 систематизира знанията и уменията за работа с декори и герои на сцената
на визуалната среда Scratch. Преговорят се
и основните инструменти на графичния
редактор на Scratch, за да се нарисуват двамата герои. Актуализират се режимите на
клавиатурата – кирилица и латиница, правилата за въвеждане на текст за препинателни знаци. Коментира се по колко начина
героят може да направи текстово послание
– т.е. мисли и говори с блоковете „кажи..” и
„мисли....”.
• Зад. 6 има за цел да се опресни използването
на блоковете за звук. Отново става дума за
декори, герои, костюми, но тук се набляга на
създаването на декора и героя от графичен
редактор.
• Със зад.7 се цели да се систематизират знанията и уменията за анимация в средата
Scratch. Работи се с файл 29_1.sb2 от диска
и се изпълняват инструкциите в задачата.
• Зад. 8 е творческа, въпреки че има и конкретни инструкции.

Тема на урок 30:
Какво научих досега?
Контролна работа
Проверка на знания и умения: дигитални устройства; управление на дигитална идентичност; конструиране на последователни действия; конструиране на повтарящи се действия;
визуална среда за програмиране; работа с текст
и звук във визуална среда; в света на анимацията
Основна цел на урока: Контрол и оценка на
учебните постижения на учениците по компютърно моделиране върху учебното съдържание
от разделите: Дигитални устройства, Управление на дигитална идентичност, Конструиране
на последователни действия, Конструиране на
повтарящи се действия, Визуална среда за програмиране, Работа с текст и звук във визуална
среда, В света на анимацията
Дидактически материали: работни листи,
компютри
Дейности за контрол и оценка:
Специфичните методи и форми за оценяване
на постиженията на учениците в трети клас са
устни и писмени форми на проверка. Препоръчва
се знанията и уменията на учениците от трети клас да се оценяват предимно чрез резултата от работата по проект както за отделни
теми, така и за обобщение. При оценяване на
проект се използва критериална матрица, като
се поставя оценка по всеки критерий. За всички форми на оценяване поставената оценка е
качествен показател.
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.
Верни отговори на въпросите:
1) В		
2) А
3) Б		
4) А		
5) Б		
6) Б		
7) Б
8) говори
9) Б
10) А

Система от критерии и показатели за тест
(предложена от авторите) за контролна работа по компютърно моделиране в 3. клас:
1. Определя плъзгане с мишката.
2. Определя алгоритъм.
3. Разчита чужд код.
4. Създава код за описание на движение.
5. Изброява обектите на анимация в Scratch.
6. Създава цикличен алгоритъм с блокове.
7. Познава визуалната среда Scratch и може да
се ориентира в нея.
8. Определя блок за говорене на героя.
9Посочва инструмент за копиране на герой.
10. Познава характеристиката „начин на въртене”.
Показателите на всеки критерий са
„знае”/”не знае” и се точкуват съответно с 1/0.
ВЪПРОС 1
ТОЧКИ 1
СКАЛА

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9 10
1 1

8 – 10 точки

Справям се отлично.

5 – 7 точки

Близо съм до успеха.

0 – 4 точки

Мога и по-добре.

Практическите задачи имат за цел да проверят у учениците уменията по компютърно моделиране в 3. клас. В общ вид задачата може да
изглежда така:
Задача: Добави декор и двама герои. Създай
код за движение с повторение като използваш
звук. С блокове за говорене и мислене създай диалог между двамата герои.
Критериална матрица за оценяване на практическата задача:
• добавя декор– 1 т.
• добавя герой – 1 т.
• създава код за движение с повторение –
2 т.
• добавя звук в код – 2 т.
• използва блок „кажи” или „мисли” – 2 т.
• създава диалог, като спазва времетраенето на репликите – 2 т.
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УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)

1

Учебна
седмица
по ред

Урочна
Компетентности като очаквани
Нови понятия
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
Основни
НЗ
Познава основните компоненти на
дигитално
компоненти на
дигиталните устройства - стационарни устройство
дигиталните
и мобилни;
устройства
Знае как да въвежда информация в
съответното дигитално устройство;
Знае къде да следи за изходна информация
на съответното дигитално устройство,
както и на включени към него изходни
устройства;
Умее да започва и приключва работа с
конкретно устройство.

Тема на
урочната
единица

Всички дейности
са в индивидуална форма
на контрол и
оценка.

Методи и
Забележформи на
ка
оценяване по
теми и/или
раздели
Въвеждане на понятието дигитално • писмено изпитустройство и формиране на
ване (дидактичеумения за работа с компоненти на ски тест);
дигитални устройства.
• практическо
изпитване
(изпълнение на
практическа
задача);

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Съкращения: НЗ – нови знания; У – упражнение; ПР – преговор; КР – контролна работа; О – обобщение

Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание
по компютърно моделиране за 3. клас
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4

3

2

Учебна
седмица
по ред

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
НЗ
Знае, че устройството може да изпълнява
Управление
различни задачи след задаване на точни и
на дигитално
ясни команди;
устройство.
Знае, че чрез устройството може да се
Правила за
извършват определени дейности само
здравословно
ако е инсталирана съответна програма;
и безопасно
Познава основните проблеми, свързани
използване
със здравословното състояние на човека,
на дигитални
използващ дигитални устройства;
устройства
Прилага правила за предотвратяване
на физическа преумора и травми след
продължителна работа в дигитална
среда;
Организира правилно компютърното си
оборудване (добра светлина на екрана,
добре поставени входно и изходно
устройство, добро разположение на стол
и бюро, безопасно ниво на звук).
Създаване на
НЗ
Създава личен аватар в среда за
потребителски
управление на учебния процес;
профил.
работи във виртуална среда.
Дигитална
и физическа
идентичност
Подреждане
НЗ
Подрежда части от изображение с
на блокове за
хартиен пъзел; Извършва действията
оформяне на
плъзгане и спускане на блокове в
изображение
адаптирана визуална среда; Подрежда
части от цяло изображение във визуална
среда.

Тема на
урочната
единица
Формиране на умения за управление
на дигитално устройство и прилагане на правила за безопасна работа.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

плъзгане,
спускане, блок

Въвеждане на понятията плъзгане,
спускане, блок и формиране на
умения за подреждане на блокове за
оформяне на изображение.

потребител, Въвеждане на понятието дигитална
потребителско идентичност и формиране
име, парола
на умение за създаване на
потребителски профил.

Нови понятия

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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9

8

7

6

5

Учебна
седмица
по ред

Използване на
блок за повторение
У

Дава примери за повтарящи се действия от всекидневието;
Определя последователност от
действия, която трябва да се повтори,
за да се моделира действие във визуална
среда;
Определя колко пъти трябва да се
повтори дадена последователност.

Урочна
Компетентности като очаквани
Нови понятия
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
Подреждане на
НЗ
Представя движение на обект по мозайка алгоритъм,
блокове за двичрез блокове;
код, команда
жение на обект
Определя вида на блоковете;
в четирите
Открива грешки в готов код.
посоки
У
Спазва правописни правила при работа с
Подреждане на
текст;
блокове за двиПосочва правилно подреждане на блокове
жение на обект
от множество отговори.
за образуване
на дума
Комбинирано
У
Познава различните блокове за движение,
използване
подрежда блокове в указана последователна блокове за
ност, придвижване на обект до крайната
движение
цел.
Използване на
НЗ
Дава примери за повтарящи се действия цикъл
блок за повтоот всекидневието;
рение
Определя последователност от
действия, която трябва да се повтори,
за да се моделира действие във визуална
среда;
Определя колко пъти трябва да се
повтори дадена последователност.

Тема на
урочната
единица

Затвърждаване на понятието цикъл
и усъвършенстване на уменията за
използване на блок за повторение.

Въвеждане на понятията алгоритъм, код, команда и формиране на
умения за подреждане на блокове
за движение на обект в четирите
посоки.
Усъвършенстване на умения за
спазване на правописни правила
при работа с текст; прилагане на
знания за подреждане на блокове от
множество отговори.
Усъвършенстване на умения за
създаване на код на алгоритъм
за движение чрез комбинирано
използване на блокове.
Въвеждане на понятието цикъл и
формиране на умения за определяне
на последователността, която
трябва да се повтори и колко пъти
трябва да се повтори, за да се
моделира действие във визуална
среда.

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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13

12

Какво научих
досега? Контролна работа

Построяване
на цикличен
алгоритъм по
дадено задание
Построяване
на цикличен
алгоритъм по
дадено задание
Комбиниране
на блокове за
движение и
повторение

10

11

Тема на
урочната
единица

Учебна
седмица
по ред

КО

О

У

-

-

Извършва действията плъзгане и спускане на блокове във визуална среда;
Открива грешки в готов код;
Открива повтарящи се действия във
всекидневието;
Определя последователността, която
трябва да се повтори, за да се моделира
движение във визуална среда;
Сглобява крайна последователност
от блокове, реализираща цикличен
алгоритъм.
Самоконтрол
-

Сглобява крайна последователност от
блокове, реализиращи
цикличен алгоритъм.

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
НЗ
Сглобява крайна последователност от
блокове, реализиращи
цикличен алгоритъм

Нови понятия

Контрол и оценка на учебните
постижения на учениците по
компютърно моделиране върху
учебното съдържание от разделите:
Дигитални устройства, Управление
на дигитална идентичност,
Конструиране на последователни
действия, Конструиране на
повтарящи се действия.

Затвърждаване на понятията:
алгоритъм, код, команда и цикъл
и усъвършенстване на умения за
комбиниране на блокове за движение
и повторение.

Усъвършенстване на умения за
сглобяване на блокове, реализиращи
цикличен алгоритъм.

Формиране на умения за сглобяване
на блокове, реализиращи цикличен
алгоритъм .

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и
форми на
оценяване по
теми и/или
раздели

Забележка
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Тема на
урочната
единица

Запознаване с
интерфейса и
възможностите на визуалната среда за
програмиране

Движение и
позициониране
на героя

Усложняване
на движенията – въртене,
обръщане

Построяване
на цикличен
алгоритъм за
управление на
движение

Учебна
седмица
по ред

14

15

16

17

НЗ

НЗ

НЗ

Използва блокове от програмната среда
за реализиране на цикличен алгоритъм;
Разчита чужд код, реализиращ цикъл.

Различава позиция на героя и позиция
на мишката, поставя героя в различни
начални позиции и премества героя,
блокове за позиция на героя; описва
познати геометрични фигури с различни
позиции.
Познава начини за усложняване на
движенията;
Умее да работи с предоставените от
средата бутони и блокове за решаване на
поставена задача; Движи героя по проста
траектория.

Урочна
Компетентности като очаквани
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
НЗ
Познава работното поле на конкретна
визуална среда;
Знае къде се намират отделните полета
за промяна на характеристики на герои;
Ориентира се в цялостния прозорец на
визуалната среда;
Различава менюта и бутони.

Формиране на умения за построяване на циклличен алгоритъм за
управление и движение.

Въвеждане на понятията: посока;
обръщане по посока; начин на
въртене и формиране на умения за
въртене и обръщане.

Въвеждане на понятията позиция
на мишката; позиция на героя и
формиране на умения за движение и
позициониране на героя.

-

посока на
героя, посока
на движение,
завъртане
по посока,
обръщане по
посока;
-

Въвеждане на понятията среда
за програмиране, меню и бутон
и ориентиране в прозореца на
визуална среда.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

среда за
програмиране
меню
бутон

Нови понятия

Методи и
Забележформи на
ка
оценяване по
теми и/или
раздели
• писмено изпитване (дидактически тест);
• практическо
изпитване
(изпълнение на
практическа
задача);
Всички
дейности са в
индивидуална
форма на
контрол и
оценка
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Тема на
урочната
единица

Повтарящи
се действия в
движение на
героя

Промяна в
обкръжението
на героите
– промяна на
сцената

Промяна във
външния вид
на герой и
създаване на
нови герои

Учебна
седмица
по ред

18

19

20

НЗ

Познава вградени в средата колекции с
костюми;
създава костюми на героя;
Създава нови герои.

-

Урочна
Компетентности като очаквани
Нови понятия
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
У
Познава работното поле на конкретна
визуална среда;
Знае къде се намират отделните полета
за промяна на характеристики на герои;
Ориентира се в цялостния прозорец на
визуалната среда
Различава менюта и бутони;
Задава позиция на героя върху сцената;
Поставя героя в различни начални позиции
и го премества при необходимост;
Описва познати геометрични фигури с
различни позиции;
Наблюдава настъпващи промени при
движение и прави изводи;
Познава начини за усложняване на движенията;
Работи с предоставените от средата
бутони и блокове за решаване на поставена задача;
Движи героя по проста траектория.
НЗ
Задава нови сцени за историите от
наличните в средата;
Създава свои сцени според целта.
Формиране на умения за създаване
на истории, като се използват нови
сцени и тези, които са налични във
визуалната среда. Познаване на
основните начина за промяна на
декор и прилагането им в различни
задачи.
Формиране на умения за създаване и
редактиране на различни костюми
на герои при създаване на сюжетни
сценарии. Познаване на вградените
във визуалната среда на Scratch
възможности за избор на колекции с
костюми.

Усъвършенстване на умения и знанията за работа с визуалната среда за
програмиране. Прилагане на умения
при решавана на задачи с цикличен
алгоритъм.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и
форми на
оценяване по
теми и/или
раздели

Забележка
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Тема на
урочната
единица

Визуална среда
за програмиране

Героят оживява чрез звуци.
Героят говори
и мисли

Героят оживява чрез звуци.
Героят говори
и мисли

Създаване на
диалог между
повече герои.
Героите се
движат и
говорят

Учебна
седмица
по ред

21

22

23

24

НЗ

У

НЗ

-

Познава средствата на програмната
среда за възпроизвеждане на звуци;
Задава последователност от звуци,
които да изпълнява героят;
Познава местоположението на
българските и латинските букви на
клавиатурата;
Задава текст, който да се изобразява в
текстово поле, свързано с героя.
Създава истории по зададен сюжет;
Следи за логиката на действието и го
пресъздава чрез необходимите блокове;
Синхронизира движенията и разговорите
на повече от един герой последователно
и с нужното изчакване.

Познава средствата на програмната
среда за възпроизвеждане на звуци;
Задава последователност от звуци,
които да изпълнява героят;
Познава местоположението на
българските и латинските букви на
клавиатурата;
Задава текст, който да се изобразява в
текстово поле, свързано с героя.

Урочна
Компетентности като очаквани
Нови понятия
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
О
Познава визуалната среда Scratch; Поставя и премества героя в различни начални
позици;
Използва блокове за реализиране на
цикличен алгоритъм;
Разчита чужд код;
Създава нов герой, нови костюми на
героя, свои декори за сцени.

Формиране на умения за създаване
на диалог между героите,
синхронизиране на движенията и
разговорите.

Усъвършенстване на умения и
знанията за възпроизвеждане
на звуци във визуалната среда
за програмиране. Използване на
българските и латинските букви
при създаване на сюжетни сцени.
Прилагане на умения за използване на
блокове, управляващи звук и текст.

Усъвършенстване на умения
за работа във визуална среда
за програмиране: поставяне и
преместване на герой в различни
начални позиции; разчитане на код;
реализиране на цикличен алгоритъм;
създаване на нов герой, нови
костюми на героя, свои декори за
сцени.
Формиране на умения за въвеждане
на текст от клавиатура с български
и латински букви; работа със
звуци във визуална среда и работа
с блокове, изобразяващи текст в
текстово поле.

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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Тема на
урочната
единица

Създаване на
диалог между
повече герои.
Героите се
движат и
говорят

Текст и звук
във визуална
среда

Какво е анимация?

Учебна
седмица
по ред

25

26

27

НЗ

О

Запознава се със света на анимацията;
Създава кратка анимация на хартия;
Създава кратка анимация във визуалната
среда.
анимация,
анимирано
изображение,
кадър

Познава средствата на програмната
среда за възпроизвеждане на звуци;
Задава последователност от звуци,
които да изпълнява героят;
Познава местоположението на българските и латинските букви на клавиатурата;
Задава текст, който да се изобразява в
текстово поле, свързано с героя;
Създава истории по зададен сюжет;
Следи за логиката на действието и го
пресъздава чрез необходимите блокове;
Синхронизира движенията и разговорите
на повече от един герой последователно
и с нужното изчакване.

Урочна
Компетентности като очаквани
Нови понятия
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
У
Създава истории по зададен сюжет;
Следи за логиката на действието и го
пресъздава чрез необходимите блокове;
Синхронизира движенията и разговорите
на повече от един герой последователно
и с нужното изчакване.
Усъвършенстване на умения:
за възпроизвеждане на звуци;
за задаване на последователност от
звуци, които изпълнява героят;
Познаване на местоположението на
българските и латинските букви на
клавиатурата;
Създаване на текстово поле,
свързано с героя; създаване на
истории по зададен сюжет;
Пресъздаване на логиката на
действието с блокове;
Синхронизиране движенията и
разговорите на повече от един
герой последователно и с нужното
изчакване.
Запознаванe със света на
анимацията и формиране на умения
за създаване на кратка анимация на
хартия и във визуална среда;

Развиване на умения и знанията за
създаване на сюжетна история във
визуалната среда за програмиране.
Затвърждаване на уменията за
синхронизиране на движенията
между героите по зададен сюжет.

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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Работа по
проект

Годишен
преговор

Какво научих
досега? Изходно равнище

29

30

Тема на
урочната
единица

28

Учебна
седмица
по ред

КО

О

Самоконтрол

-

Конструиране на последователни
действия;
Конструиране на повтарящи се действия
във визуална среда за програмиране;
Работа с текст и звук във визуална среда,
в света на анимацията.

Урочна
Компетентности като очаквани
Нови понятия
единица
резултати от обучението
за
НЗ/У/О/
КО
У - 3 ч. Планира и подготвя ресурси за
реализиране на художествена идея;
Създава собствена анимирана картичка;
Споделя готовия проект на определени за
целта места в
интернет.
Затвърждаване на понятията:
алгоритъм, код, команда,
блок, цикъл, среда за визуално
програмиране.
Усъвършенстване на умения за
откриване на грешки в готов код;
Моделиране на движение във визуална блокова среда; използване на
блокове за реализиране на цикличен
алгоритъм; разчитане на чужд код;
създаване на герой, костюм, декор;
задаване на последователност от
звуци, които изпълнява героят;
познаване на местоположението на
българските и латинските букви на
клавиатурата; създаване на текстово поле, свързано с героя; създаване
на анимации; създаване на истории
по зададен сюжет; синхронизиране
движенията и разговорите на
повече от един герой.
Контрол и оценка на учебните
постижения на учениците по
компютърно моделиране върху
учебното съдържание от разделите:
Дигитални устройства, Управление
на дигитална идентичност,
Конструиране на последователни
действия, Конструиране на
повтарящи се действия, Визуална
среда за програмиране, Работа с
текст и звук във визуална среда, В
света на анимацията.

Формиране на умения за планиране и
подготовка на ресурси за създаване
на собствена анимирана картичка
и споделяне на готовия проект
на определени за целта места в
интернет.

Контекст и дейности за всяка
урочна единица

Методи и
форми на
оценяване по
теми и/или
раздели

Забележка

Приложение № 9 към т. 9
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено към овладяване на начални
знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците
чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.
Акцентът в обучението в трети клас е върху
усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на
анимирани проекти с използване на алгоритми с
условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда
и изпълнение на алгоритми със средства на тази
среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно
управление роботизирани устройства и др.

Чрез темите, заложени в програмата, се цели
и запознаване с дигитална идентичност, основни
правила за работа в дигитална среда, развитие
на комуникационни умения, логическо мислене и
творчество. Учениците използват програмна
среда, чрез която създават свои интерактивни
истории и анимации. При развиване на умения
по програмиране се усъвършенстват умения за
прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на
движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна
работа, свързани с изучавани теми по другите
учебни предмети.
Създаването на профили за работа в дигитална среда трябва да бъде под контрола на учител
или родител.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Област на компетентност
Дигитални устройства

Дигитална идентичност

Информация
Алгоритми

Знания, умения и отношения
Включва и изключва безопасно конкретно стационарно или мобилно
дигитално устройство
Познава основните компоненти на стационарни и мобилни дигитални
устройства
Познава здравни норми при работа с дигитални устройства
Задава ясни и точни команди на дигиталното устройство с цел изпълнение
на различни задачи
Създава личен аватар в среда за управление на учебния процес
Прави разлика между дигитална и физическа идентичност
Знае, че не трябва да предоставя лична информация при комуникация или
работа във виртуална среда
Познава основните заплахи в дигитална среда и прилага правила за реакция
при такива
Знае, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на
файлове, които може да се съхраняват в папки
Знае, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на
файлове, които може да се съхраняват в папки
Познава работното поле и се ориентира в конкретна визуална среда
Подрежда блокове в указана линейна последователност във визуална среда,
като извършва действията плъзгане и спускане
Създава истории с герои по зададен сюжет чрез блокове във визуалната
среда
Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща цикличен
алгоритъм
Създава анимирана картичка
Споделя готови проекти в интернет
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Компетентности като очаквани резултати от обучението

• Познава основните проблеми, свързани със здравословното състояние
на човека, използващ дигитални устройства
• Прилага правила за предотвратяване на физическа преумора и травми
след продължителна работа в дигитална среда
• Организира правилно компютърното си оборудване (добра светлина на
екрана, добре поставени входно и изходно устройство, добро разположение на стол и бюро, безопасно ниво на звук)

1.3. Правила за здравословно
и безопасно използване на
дигитални устройства

•
•
•
•

2.2. Дигитална и физическа
идентичност

Прави разлика между дигитална и физическа идентичност
Познава основните заплахи в дигитална среда
Прилага правила за реакция при заплахи в дигитална среда
Знае, че не трябва да предоставя лична информация при комуникация
или работа във виртуална среда

• Създава личен аватар в среда за управление на учебния процес
• Работи във виртуална среда

2.1. Създаване на
потребителски профил

потребител
потребителско име
парола

• Знае, че устройството може да изпълнява различни задачи след задаване на точни и ясни команди
• Знае, че чрез устройството може да се извършват определени дейности само ако е инсталирана съответна програма

1.2. Управление на
дигитално устройство

ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

• Познава основните компоненти на дигиталните устройства – стацио- дигитално устройство
нарни и мобилни
• Знае как да въвежда информация в съответното дигитално устройство
• Знае къде да следи за изходна информация на съответното дигитално
устройство, както и на включени към него изходни устройства
• Умее да започва и приключва работа с конкретно устройство

Нови понятия

1.1. Основни компоненти на
дигиталните устройства

ТЕМА 1. ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА

Теми

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
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• Представя движението на обект по мозайка чрез блокове
• Определя вида на блоковете
• Открива грешки в готов код
• Спазва правописни правила при работа с текст
• Посочва правилно подреждане на блокове от множество отговори

• Познава различните блокове за движение
• Умее да подрежда блокове в указана последователност
• Придвижва обект до крайната цел

3.2. Подреждане на блокове
за движение на обект в
четирите посоки

3.3. Подреждане на блокове
за движение на обект за
образуване на дума

3.4 Комбинирано използване
на блокове за движение

• Дава примери за повтарящи се действия от ежедневието
• Определя последователността, която трябва да се повтори, за да се
моделира действие във визуална среда
• Определя колко пъти трябва да се повтори дадена последователност
• Сглобява крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен
алгоритъм

4.1. Използване на блок за
повторение

4.2. Построяване на
цикличен алгоритъм по
дадено задание

ТЕМА 4. КОНСТРУИРАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ

• Подрежда части от изображение с хартиен пъзел
• Извършва действията плъзгане и спускане на блокове в адаптирана
визуална среда
• Подрежда части от цяло изображение във визуална среда

3.1. Подреждане на
блокове за оформяне на
изображение

ТЕМА 3. КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

цикъл

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

алгоритъм
код
команда

плъзгане
спускане
блок
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• Задава позиция на героя върху сцената
• Поставя героя в различни начални позиции и го премества при необходимост
• Описва познати геометрични фигури с различни позиции
• Наблюдава настъпващи промени при движение и прави изводи
• Познава начини за усложняване на движенията
• Работи с предоставените от средата бутони и блокове за решаване
на поставена задача
• Движи героя по проста траектория
• Използва блокове от програмната среда за реализиране на цикличен
алгоритъм
• Разчита чужд код, реализиращ цикъл
• Задава нови сцени за историите от наличните в средата
• Създава свои сцени според целта

• Познава вградени в средата колекции с костюми
• Създава костюми на героя
• Създава нови герои

5.2. Движение и
позициониране на героя

5.3. Усложняване на
движенията – въртене,
обръщане

5.4. Построяване на
цикличен алгоритъм за
управление на движение

5.5. Промяна в
обкръжението на героите –
промяна на сцената

5.6. Промяна във външния
вид на герой и създаване на
нови герои

6.1. Героят оживява чрез
звуци

• Познава средствата на програмната среда за възпроизвеждане на звуци
• Задава последователност от звуци, които да изпълнява героят

ТЕМА 6. РАБОТА С ТЕКСТ И ЗВУК ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА

• Познава работното поле на конкретна визуална среда
• Знае къде се намират отделните полета за промяна на характеристики на герои
• Ориентира се в цялостния прозорец на визуалната среда
• Различава менюта и бутони

5.1. Запознаване
с интерфейса и
възможностите на
визуалната среда за
програмиране

ТЕМА 5. ВИЗУАЛНА СРЕДА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
среда за програмиране
меню
бутон
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• Създава истории по зададен сюжет
• Следи за логиката на действието и го пресъздава чрез необходимите
блокове
• Синхронизира движенията и разговорите на повече от един герой последователно и с нужното изчакване

6.2. Създаване на диалог
между повече герои

7.2. Работа по проект

7.1. Какво е анимация?
•
•
•
•
•
•

Запознава се със света на анимацията
Създава кратка анимация на хартия
Създава кратка анимация във визуалната среда
Планира и подготвя ресурси за реализиране на художествена идея
Създава собствена анимирана картичка
Споделя готовия проект на определени за целта места в интернет

ТЕМА 7. В СВЕТА НА АНИМАЦИЯТА

6.3. Героите се движат и
говорят

• Познава местоположението на българските и латинските букви на
клавиатурата
• Задава текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с
героя

6.3. Героите се движат и
говорят

анимация
анимирано изображение
кадър

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ:
За нови знания и умения

50%

За упражнения и работа по проект

30%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение

14%

За диагностика на входното и изходното ниво

6%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Знанията и уменията на учениците от трети клас се оценяват предимно чрез резултата
от работата по проект, като за отделни теми
и за обобщение се използват устни и писмени
форми на проверка.
При оценяване на проект се използва крите-

риална матрица, като се поставя оценка по всеки критерий.
За всички форми на оценяване поставената
оценка е с качествен показател, който може да
бъде изразен вербално или невербално.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

• Съчиняване на текст по преживяна случка или по словесна опора за
описание на сценарий.
• Създаване и записване на собствен текст в определеното за целта място.
Компетентности в областта
на българския език
• Въвеждане на текст в определените от дигиталната или визуалната среда места.
• Създаване на писмо или картичка за празник.
• Създаване на герои, коментиране на техни качества и постъпки.
Умения за общуване на чужди
езици

• Използване на блокове, означени както на български, така и на
английски език.
• Използване на последователност от латински букви и/или знаци за
създаване на дигитална идентичност.

Математическа
компетентност и основни
компетентности в областта • Изчертаване на познати фигури чрез движения на герои.
на природните науки и на
технологиите

Дигитална компетентност
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•
•
•
•
•

Обработване на информация.
Използване на дигитална идентичност.
Прилагане на правила за безопасна работа в дигитална среда.
Създаване на дигитално съдържание.
Решаване на проблеми с използване на дигитални технологии.

Умения за учене

• Търсене и обработване на информация от различни източници.
• Откриване на грешки в собствен и чужд код.

Социални и граждански
компетентности

• Пресъздаване на ситуации, които включват толерантно общуване на героите.

Инициативност и
предприемчивост

• Планиране, изготвяне и представяне на мултимедиен проект.

Културна компетентност
и умения за изразяване чрез
творчество

• Работа с колекции от костюми и създаване на собствени по даден
модел.

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
за здравословен начин на
живот и спорт

• Изработване на мултимедийни проекти, свързани с опазването на
околната среда, здравословното хранене и начина на живот.
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