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Уважаеми колеги,
След първата ни среща в часовете по компютърно моделиране в 3. клас с удоволствие ви представяме предложението си за работа в часовете по този предмет в 4. клас.
Книгата за учителя е написана, за да ви бъде пръв помощник
при подготовката и реализацията на учебния процес. Разчитайки на вашия опит, ние се постарахме да представим помощни файлове, задачи и проекти, които ще допринесат за
осъществяването на успешно съвременно обучение по компютърно моделиране.
Съветите и насоките ни са плод на продължителна и задълбочена работа, за да успеем да бъдем полезни на всеки от вас,
залагайки на кратка и точна теоретична част, разнообразие
от задачи, методически насоки и допълнителни материали.
За да привлечем вниманието на учениците, ние акцентираме върху усвояването на знания и умения за работа с информация и дигитални устройства, работа с файлове, създаване
на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и
синхронизиране на действия на героите чрез визуална среда
за блоково програмиране.
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
• Опитай сам
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 4. клас на издателство „Булвест 2000”!
Авторите
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I. Образователна технология
Както и в 3. клас, авторският екип си е поставил за цел да
разработи система от уроци за реализиране на процес на обучение по компютърно моделиране, в което 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 след анализиране на направен експеримент. Стремили сме се
във всеки урок да създаваме условия за постигане на творчески
цели в обучението, които осигуряват изследователския подход.
Всяка технология, а също и моделирането чрез нея, е процес,
в който има откривателство, има „друг начин”, има различни
средства. Всяка урочна единица започва с предизвикателство,
в което има проблем за решаване, и 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 осъществят 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), както и в рубриките „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 4. 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 намиране на
нови знания. След извършване на експеримент чрез инструкции
на принципа на личния опит учениците анализират резултата и
с наша помощ в рубриката „какво се случи”, след което правим
изводите в „така е защото”, за да въведем новото понятие
или да формираме новото умение в рубриката „запомни”. Понякога 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.
Предизвикателството пред всички учители, преподаващи
компютърно моделиране, вече е прието. 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 4. клас нашият екип предлага софтуерен пакет „Компютърно моделиране – 4. 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 4. клас има две папки: Инсталация и Уроци.
В папка Инсталация ще откриете:
• Инсталация на софтуерен пакет „Компютърно моделиране – 4. 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,
налични в папката Scratch.
Инсталирането на софтуерен пакет „Компютърно моделиране – 4. 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 – 4. клас” ще бъде инсталиран в C:\Program Files (x86)\Bulvest2000. Ако
желаете да промените папката, в която да се инсталира софтуерният пакет, можете да го направите чрез 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–4 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.

• При работа с онлайн версията на софтуерния пакет не е необходимо да имате инсталирани 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 – 4. 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 (Работния плот) ще се появят две икони:

   
стартира софтуерния    стартира софтуерния
пакет офлайн
пакет онлайн
Каква е разликата между двата начина на
работа: онлайн и офлайн?
1. Офлайн версия на софтуерния пакет
КМ – 4:
• За да работите с офлайн версията на соф
туерния пакет (КМ – 4), не е необходимо да
имате интернет връзка.
• При работа с офлайн версията на софтуерния пакет (КМ – 4) трябва да имате инсталирани Scratch и AdobeAir на вашия компютър.
2. Онлайн версия на софтуерния пакет КМ – 4
– Online:
• Когато работите с онлайн версията на соф
туерния пакет (КМ – 4 – Online), задължително трябва да имате връзка с интернет
постоянно.

2. Чрез стрелките НАПРЕД и НАЗАД, намиращи се до текста „4. клас”, може да се върнете
към основната страница на приложението или
да продължите напред към следващ урок.

3. Бутонът „Издателство Булвест 2000” води
до уебстраницата на издателството.
4. Бутонът „Авторски екип” води до връзка с
всеки един автор.
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III. Методически указания за всяка урочна единица
Проверка на знанията и уменията
Тема на урок 1:
Какво научих в 3. клас?
Входно равнище
Проверка на знанията и уменията за:
• дигитални устройства;
• 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 3. клас
Дидактически материали: работни листи,
компютри
Дейности за контрол и оценка: Специфичните методи и форми за оценяване на постиженията на учениците в 4. клас са устни и писмени
форми на проверка. За всички форми на оценяване поставената оценка е с качествен показател,
който може да бъде изразен от учителя 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) Б
2) А
3) Б
4) Г
5) А
6) А
7) Б
8) ще облече „costume 2”; ще облече следващия
си костюм
9) Г
10) В
Система от критерии и показатели за тест
(предложена от авторите) за определяне на
входното равнище по компютърно моделиране
в 4. клас:
1. Знае как се оставя обект с мишката.
2. Определя алгоритъм.
3. Разчита код във визуална среда.

8

4. Разчита код от стрелки, описващ маршрут.
5. Знае блокове за осъществяване на анимация.
6. Определя повтарящи се действия в поредица от блоков код.
7. Разпознава инструменти за промяна на
външния вид на героя.
8. Описва блокове за смяна на костюма.
9. Посочва инструмент за намаляване на размера на спрайт.
10. Знае характеристики на начин на въртене
на героя.
Показателите на всеки критерий са „знае”/
„не знае” и се точкуват съответно с 1/0 т.
Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Точки

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Скала

8 – 10 точки

Справям се отлично.

5 – 7 точки

Близо съм до успеха.

0 – 4 точки

Мога и по-добре.

Практическата задача проверява уменията
на учениците за работа във визуална блокова
среда Scratch. В края на обучението в 3. клас всеки ученик се очаква да може да направи кратка
анимация (анимирана картичка), която включва
диалог и движение на героите. Предложената
практическа задача изисква точно тези две дейности: а) съставяне на диалог; б) създаване на
танц с повторения (със звук). В общ вид може да
се формулира следната задача.
Задача: Добави декор и двама герои. Създай
код за движение с повторение, като използваш
звук. С блокове за говорене или мислене създай диалог между двамата герои.
Оценяването на отделните практически умения може да стане по следното разпределение на
действията и точките:
• 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 блок „мисли” – 2 т.
• създава диалог, като спазва времетраене на
репликите – 2 т.
Скала

8 – 10 точки

Справям се отлично.

5 – 7 точки

Близо съм до успеха.

0 – 4 точки

Мога и по-добре.

Информация
Тема на урок 2:
Видове информация
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: знае какво е информация; познава начините за получаване на информация (включително с възприятията – слух, зрение,
рецептори); познава формите на представяне
на информацията (текстова, числова, звукова,
графична)
Основна цел на урока: Въвеждане на поня
тието информация, начини на получаване на
информация и форми на представяне на инфор
мация
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 с въпросите
от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• С Експеримент 1 се затвърждават знания за
човешките сетива и се дава определение
за информация и четирите информационни
дейности.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 1 и зад. 2 се затвърждава наученото
за съответствието на информационните

дейности и сетивата. Отговори на зад.1 по
колони: кожа, очи, уши, език, нос. Отговори
на зад. 2 по редове: сетивни органи, мозък,
крайници.
• Със зад. 3 се затвърждават знанията за разпознаване на формите на представяне на
информацията. Отговори на задачата:
○○книга – текстова и графична, предимно
текстова;
○○песен, звучаща от слушалки – звукова;
○○сумата в левове на дисплея на касата, която трябва да се плати в магазина – числова;
○○снимка от последната разходка на дисплея
на смартфона – графична;
○○списание – текстова и графична;
○○резултатът от извършени математически операции с калкулатор – числова;
○○рекламна брошура в книжарница – текстова и графична;
○○колаж от снимки – графична;
○○чертеж в учебника по математика – графична.
• Със зад. 4 се затвърждават знанията за основните компоненти на дигиталните устройства в съответствие с основните информационни дейности.
4. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: беседа с въпросите от рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
2_1.sb2 към зад. 4.
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Информация
Тема на урок 3:
Информацията и дигиталните
устройства
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: знае какво е данни, файл,
папка; разбира основното предназначение на дигиталните устройства; знае как се съхранява информацията в дигиталните устройства; знае как
се обработва информацията в дигиталните устройства; разпознава и сравнява мерни единици
за големината на файловете, които използва
Основна цел на урока: Въвеждане на понятията данни, файл, папка, начини на съхраняване и
обработване на информация. Формиране на умения за разпознаване и сравняване на мерни единици за големината на файловете
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 с въпросите
от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• С Експеримент 1 се затвърждават знанията
от 3. клас за основното предназначение на
дигиталните устройства, свързано с чети
рите информационни дейности. Въвеждат
се понятията данни, файл, папка.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 1 се затвърждават знанията за съх
раняване на информация в дигитално устройство. Отговори на зад. 1:
○○премествам снимки от смартфона на
твърдия диск на компютъра – съхраняване;
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○○рисувам с мишката букет в графичен редактор – въвеждане;
○○пиша с клавиатурата съчинение – въвеждане;
○○запазвам съчинението във файл с име „Моята последна ваканция“ – съхраняване;
○○запазвам рисунката на букета във файл на
флашката си – съхраняване;
○○правя запис с микрофон как пея любимата
си песен – въвеждане;
○○запазвам запис на гласа си във файл с име
„Песен 1“ – съхраняване.
4. Дейности за въвеждане на нови знания:
• С Експеримент 2 се въвеждат единиците
за измерване на информация – чрез беседа
и анализ на записаните резултати в тет
радките.
5. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 2, зад. 3 и зад. 4 се затвърждава на
ученото за мерните единици за информа
ция, като се изчисляват примерите.
Отговори на зад. 2:
2 байта = 16 бита;
4 килобайта = 4000 байта;
32 мегабайта = 32 000 килобайта;
13 гигабайта = 13 000 мегабайта.
Отговори на зад. 3:
Най-малък файл: summer.doc
Най-голям файл: inter.avi
6. Дейности за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпросите от рубриката „Знам
и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсeн файл
3_1.sb2 към зад. 4.

Информация
Тема на урок 4:
Работа с папки и файлове
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: разпознава файлове с
различен вид информация; може да именува, запазва и изтрива файлове
Основна цел на урока: Формиране на умения
за разпознаване на файлове с различен вид информация; формиране на умения за именуване, запазване и изтриване на файлове
Дидактически материали: учебник, проек
тор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 с въпросите
от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Със зад. 1 се затвърждават уменията за
движение на герой и в същото време се
усъвършенстват уменията за съхраняване на файл във визуална среда. Обръща се
внимание на разликата в онлайн и офлайн
версията на Scratch и че файловете, създадени със Scratch, съдържат комбинирана информация – изображения, звук, код. Разширението на файловете, създавани в Scratch,
е .sb2 или .sb3.
• Със зад. 2 се формират умения за съхраняване на графичен файл в средата Scratch заедно
с усъвършенстване на уменията за редак
тиране на декор. Файловете, създадени с
графичен редактор, съдържат информация
в графична форма. Разширението на такива
файлове е .png,.gif, .jpeg, .svg или др.
• Със зад. 3 се формират умения за съхраняване на звуков файл в средата Scratch заедно
с усъвършенстване на уменията за запис
на звук. Файловете, създадени с аудио-редактор, съдържат звукова информация. Разширението на такива файлове е .wav, .mp3,
aac и др.

3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 4 се затвърждават уменията за сравнение на файлове по големина. Отговор на
зад. 4: най-големия: Светофар.png; най-малкия: Премини.wav. Мерните единици са кВ.
4. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Със зад. 5 се формират умения за работа с
папки и файлове извън средата Scratch. Тези
дигитални умения са основни и ще са необходими на учениците за по-нататъшната им
работа и са залегнали в ДОС по компютърно
моделиране. Това са командите: копиране,
преименуване, преместване и изтриване на
файлове, както и създаване на нова папка.
5. Дейности за затвърждаване:
• Със зад. 6 се затвърждават уменията за разпознаване на файлове според типа на информацията, която съдържат.
Отговори:
Зима.sb2 – от средата на Scratch
София.wav – звуков
Приказка.svg – графичен
Дърво.png – графичен
Парк.sb2 – от средата на Scratch
Храст.png – графичен
Ура.wav – звуков
6. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: беседа с въпросите от рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
4_1.sb2 към зад. 1.
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Информация
Тема на урок 5:
Информацията в съвременното
общество
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване,
копиране и разпространение; разбира, че не всяка информация във виртуалното пространство
е достоверна
Основна цел на урока: Въвеждане на знания за
авторското право над дигиталните ресурси
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 с въпросите
от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Задача 1 насочва вниманието към онлайн
средата на Scratch, където става дума за
авторското право на създателя на даден
проект. Изпълнението на задачата формира умения у учениците да зачитат чуждото
авторско право, както и да започнат сами
да записват основни неща по създадения от
тях проект – автор, основни указания и др.
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3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад. 2 се упражняват умения за копиране
на герой/код, редактиране на движение на
спрайт и съхраняване на файл.
• Със зад. 3 се усъвършенстват умения за съхраняване на файл в средата Scratch, като се
качва от твърдия диск на компютъра.
• Със зад. 4. се усъвършенстват умения за пуб
ликуване на файл в онлайн средата на Scratch,
като се акцентира на авторското описание
на проекта.
4. Дейности за въвеждане на нови знания:
• С беседа след зад. 4 се коментира достоверността на информацията, публикувана в интернет, и как да се научим да разпознаваме
недостоверна информация.
5. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: беседа с въпросите от рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен онлайн
файл „Веселата пеперуда” към зад. 1.

Информация
Тема на урок 6:
Информация. Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: информация, данни,
файл, папка, познава начините и формите за получаване и представяне на информация, разбира основното предназначение на дигиталните
устройства, знае как се съхранява и обработва
информацията в дигиталните устройства, разпознава и сравнява мерни единици за големината
на файловете, които използва.
Основна цел на урока: Затвърждаване на понятията информация, данни, файл, папка и усъвършенстване на уменията за получаване и представяне на информация
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 как да
се реши то, въпросите са от рубриката „Да се
упражним”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Със зад. 1 се затвърждават уменията за поз
наване формите на представяне на информация.
• Отговори на задачата:
○○изображения – графична информация
○○текстови съобщения – текстова информация
○○песни – звукова информация
○○филми – графична и звукова информация
○○електронни книги – текстова и графична
информация
○○карти за навигация – текстова, графична,
звукова и числова информация

• Със зад. 2 се затвърждават знанията за
основните компоненти на дигиталните
устройства за събиране, съхраняване, обработване и разпространение на информация.
• Със зад. 3 се затвърждават знанията за раз
познаване и сравняване на мерни единици
за големина на файлове.
Отговори на задачата:
○○На колко бита е равен един байт?
○○8 = 1000
○○На колко години си?
○○9 = 1001
○○10 = 1010
○○11 = 1011
○○Колко са дните от седмицата?
○○7 = 0111
○○През кой ден от месец юни се празнува де
нят на детето?
○○1 = 0001
○○Колко са пръстите на едната ти ръка?
○○5 = 0101
• Със зад. 4 се затвърждават знанията и уме
нията за работа с файлове и папки. Допъл
нителни указания:
○○размерът на файла може да се провери,
като се щракне с десен бутон върху файла
и се активира командата Properties;
○○размерът на файла е означен в полето
Size.
3. Дейности за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси „Какво научихме?” от
рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсните фай
лове към задачите.
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Дигитална идентичност
Тема на урок 7:
Условия за безопасност в дигитална
среда
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: знае, че не трябва да
предоставя лични данни в дигитална среда; разпознава заплахи при работа в дигитална среда и
може да получава помощ при необходимост; поз
нава етичните норми при работа в онлайн среда; познава ползите и вредите от използването
на дигитални устройства за околната среда.
Основна цел на урока: Формиране на умения за
разпознаване на заплахи при работа в дигитална
среда и получаване на помощ при необходимост
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 как да се реши
то, въпросите са от рубриката „Какво те очаква”. В дискусията трябва да се постави акцент
върху понятието „дигитална идентичност” и
заплахите, които крие дигиталната среда.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Чрез беседа се обсъжда принципът на работа на търсещите машини и се изпълнява
Експеримент 1.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад.1 се формират умения за правилна
реакция в случаите, когато се изисква от
потребителя да предоставя лични данни в
дигитална среда.
• Чрез зад. 2 се формират умения за разпознаване на заплахи при работа в дигитална
среда и познаване на етичните норми при
работа в онлайн среда.
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• Примерно решение:
○○Непознат ти изпраща покана за приятелство, покана за видеоразговор, линк или
файл. – Не приемам поканата за приятелство и видеоразговор (приятелите на нашите приятели може да не са добронамерени). Не приемам и не отварям файлове или
линкове от непознати, защото те могат да
съдържат зловреден софтуер (вируси, нежелано активиране на камерата и др.).
○○Приятел или непознат те обижда и/или
заплашва. – Казвам за това на родителите
си, на учител или педагогически съветник.
○○При разговор с друг потребител той ти
задава различни въпроси и те кара да извършиш нещо. – Не отговарям на въпроси,
свързани с моята личност, и не извършвам
исканите от него действия. Съобщавам за
това на родителите си, учител или педагогически съветник.
○○От непознат за теб сайт получаваш съобщение, че си спечелил награда. За да ти я
изпратят, имат нужда от твоите лични
данни. – Не предоставям лични данни в дигитална среда.
○○Приятел или непознат те изнудва, като
казва, че разполага с неприлично видео, в
което участваш. – Казвам за това на родителите си, на учител или педагогически
съветник.
• Чрез зад. 3 се затвърждават уменията за
разпознаване на заплахи при работа в дигитална среда и познаване на етичните норми
при работа в онлайн среда. Задачата игра
може да бъде изпълнена от до четирима
участници.
• Чрез зад. 4 се формират умения за познаване
на ползите и вредите от използването на
дигитални устройства за околната среда.
4. Дейност за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: работни файлове от приложения към учебника диск или електронен учебник.

Дигитална идентичност
Тема на урок 8:
Информация и дигитална
идентичност.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения:
• За раздел „Информация”:
○○Нови понятия: информация, данни, файл,
папка.
○○Познава начините за получаване на информация.
○○Познава формите на представяне на информацията.
○○Разбира основното предназначение на дигиталните устройства.
○○Знае как се съхранява информация в дигиталните устройства.
○○Знае как се обработва информация в дигиталните устройства.
○○Разпознава и сравнява мерни единици за големината на файловете, които използва.
○○Разбира, че дигиталните ресурси може да
не са свободни за използване, копиране и
разпространение.
○○Разбира, че не всяка информация във виртуалното пространство е достоверна.
• За раздел „Дигитална идентичност”:
○○Не предоставя лични данни в дигитална
среда.
○○Познава по-известни заплахи при работа в
дигитална среда.
○○Знае как да получи помощ при необходимост.
○○Познава етичните норми при работа в
онлайн среда.
○○Познава ползите и вредите от използването на дигитални устройства за околната
среда.
Основна цел на урока: Затвърждаване на
понятията информация, данни, файл и усъвършенстване на уменията, свързани с очакваните
резултати, посочени в учебната програма
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
ресурси от диска към учебника
Ход на урока: Дейности за систематизиране и
обобщаване на знанията и уменията:
• Със зад. 1 се затвърждават знанията за
това, че дигиталните ресурси може да не са
свободни за използване, копиране и разпрос-

транение, както и уменията за спазване на
етичните норми при работа в онлайн среда.
Указание за решаване на задачата – изображенията, които са с воден знак (2, 5, 8, 12),
както и тези, на които има обозначаващи
символи за запазени права (2, 3, 10, 12), не са
свободни за използване и разпространение.
• Със зад. 2 се затвърждават знанията за начините и формите за получаване и представяне на информация. Усъвършенстват
се уменията за обработка и съхраняване на
информацията в дигитални устройства.
Отговор на второ условие от задачата:
автори на програмата са Ангел АнгеловАчо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов,
Таня Сребрева, Теодора Момчева, Стефанка
Петрова, Гергана Петрова.
• Със зад. 3 се затвърждават знанията за
това, че не всяка информация във виртуалното пространство е достоверна. Усъвършенстват се уменията за критично използване на личните данни в дигитална среда,
както и тези за разпознаване на заплахи при
работа в дигитална среда, получаване на помощ при необходимост. Примерно решение
на задачата:
когато е щракнато
изчакай



сек

кажи Нe! Не трябва да предоставям лични данни в дигитална среда! за  сек
изчакай



сек

кажи Нe! Дори те да са познати на мои познати. за  сек
изчакай



сек

кажи Това не е желателно. за  сек
изчакай  сек
кажи Профилът ни трябва да е „заключен“ за непознати. за  сек
изчакай  сек
кажи Това трябва да става само с разрешение от родител. за  сек

• Със зад. 4 се затвърждават знанията за начините за получаване на информация и формите за нейното представяне. Решение:
○○броят на гласните звукове в българската
азбука
○○6 = 0110
○○96 : 14 =
○○14 = 1110
○○сборът от цифрите в годината на създаването на България
○○15 = 1111
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Дигитална идентичност
○○броят на държавите, с които граничи
България
○○5 = 0101
○○броят на нотите в нотната стълбица
○○8 = 1000
○○поредността на буква „М“ от българската азбука
○○13 = 1101
• Със зад. 5 се затвърждават знанията и уменията за разпознаване и сравняване на мерни единици за големина на файлове. Решение
за задачата:
sofia.png <		
6 кB			

plovdiv.svg
6MB

school.sb2			
17 MB		
<

home.mp3
13 GB

bird.svg			
2 GB		
>

dog.bmp
1 кB

paper.wav			
34 MB		
<

stone.png
6 GB

bananas.svg		
4 TB		
>

oranges.wav
4 GB

Предварителна подготовка: работните файлове от приложения към учебника диск или електронен учебник.
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Конструиране на разклонени алгоритми
Тема на урок 9:
Използване на блок за разклонение
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава и умее да работи във визуалната среда за програмиране Scratch;
определя кое твърдение е истина и кое е лъжа;
управлява действия в зависимост от верността
на дадено условие
Основна цел на урока: Формиране на умения
за използване на блокове за проверка верността
на дадено твърдение (условие); усъвършенстване на уменията за работа във визуалната среда
Scratch
Дидактически материали: учебник, дигитални
устройства, проектор, електронен учебник, интерактивна дъска, 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 как да се
реши то. Въпросите от дискусията са от рубриката „Какво те очаква”. В края дискусията е важ
но децата да са разбрали, че дадено твърдение
може да бъде вярно (истина) или невярно (лъжа).
2. Дейности за въвеждане на нови знания:
• Изпълнението на Експеримент 1 може да
се разиграе с учениците под формата на
игра. По този начин те ще достигнат до
извода, че се извършват последователно
три действия, като верността на едно
от действията предизвиква други две различни действия. Към изпълнението на Експеримент 1 може да се подходи и като се
разгледат картинките и схемата в учебника
и се направи извод от рубриката „Какво се
случи”. Припомнят се понятията алгоритъм
и линеен алгоритъм (без условие) (знания от
3. клас) и плавно се въвежда понятието разклонен алгоритъм (с условие).
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• След Експеримент 1 следва таблица, в която
има примери за разклонен алгоритъм.
• Със зад. 1 и зад. 2 децата определят дали
дадени твърдения са „истина” или „лъжа” и
предлагат свои примери за подобни твърдения.
• За да се изпълни Експеримент 2, е необходимо да се стартира файлът 9_1.sb2 – „Гладната акула”. С практическите си умения от 3.
клас децата могат да изпълнят конструира-

ния код и след това с помощта на кратка
дискусия да разкажат какво са наблюдавали
и дали са забелязали в кода нови блокчета,
които не са използвали досега.
• Въвеждат се блоковете:
ако

тогава

ако... тогава
ако

ако... тогава... иначе

тогава

иначе

допира цвят…?

допира цвят

?

Задължително се коментира и действието на
блока винаги, който изпълнява действията, вложени в него, докато не прекъснем изпълнението
на програмата с бутон СТОП. След него не може
да се добавят други блокчета.
• Със зад. 3 се усъвършенстват уменията на
децата от 3. клас за добавяне на нови герои
и копирането на готов код върху тях.
• За да се изпълни Експеримент 3, е необходимо да се стартира файлът 9_2.sb2. С неговото изпълнение се въвежда блокът
клавиш... натиснат?

допира цвят

?

• Изпълнението на зад. 4 формира умения за
използване на новите блокове и затвърждава знанията за използване на блокове от 3.
клас. Разглежда се конструираният код. Коментира се как да се реши задачата – да се
добави към дъгата ивица със зелен цвят и
да се конструира нов код, който се различава от другите два по цвят (зелен) и реплика
„Зелен”:
когато е щракнато
винаги
ако

допира цвят

кажи

Зелен

?
за

тогава


сек

4. Дейност за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
9_1.sb към Експеримент 2 и файл 9_2.sb2 към Експеримент 3.
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Конструиране на разклонени алгоритми
Тема на урок 10:
Построяване на
разклонен алгоритъм
по дадено задание

Правилно решение на задачата:
когато е щракнато

когато е щракнато

винаги

отиди до x: - y: -

ако

клавиш дясна стрелка натиснат? тогава
тогава

обърни се в посока



винаги
ако

клавиш стрелка нагоре

натиснат? тогава

Брой учебни часове: 1

обърни се в посока
премести се с  стъпки
премести се с  стъпки
Нови знания и умения: сглобява крайна последователност
от блокове, реализираща разкогато е щракнато
клонен алгоритъм
винаги
когато е щракнато
Основна цел на урока: Форако клавиш лява стрелка натиснат? тогава
винаги
миране и усъвършенстване на
ако клавиш стрелка надолу натиснат? тогава
обърни се в посока 
тогава
умения за използване на блокопремести се с  стъпки
обърни се в посока 
вете, реализиращи разклонен
премести се с  стъпки
алгоритъм
Дидактически материали:
когато е щракнато
учебник, дигитални устройства,
винаги
проектор, електронен учебник,
ако
допира ?цвят
? тогава
интерактивна дъска, ресурси
отиди до х: - у: -
от диска към учебника
Ход на урока:
3. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
1. Дейности за въвеждане на темата и моти• За да се изпълни Експеримент 1, е необходивиране за нови знания и умения – беседа по Премо да се стартира файлът 10_2.sb2
дизвикателството към урока и дискусия как да се
Чрез Експеримент 1 учениците се запознареши то. Въпросите от дискусията са от рубриват с блока допира Спрайт ?
ката „Какво те очаква”.
• За да се изпълни Експеримент 2, е необходиДискусията може да започне с въпроси, дали
мо да се стартира файлът 10_4.sb2
учениците познават игрите „Кобра”, „МузикалЧрез Експеримент 2 учениците се запознани статуи” и „Дартс”. Колко ученици могат да
ват с блока
участват, какви са условията на игрите, повтадопира показалец на мишката ?
рят ли се определени действия… Могат да се
В тази дейност учениците изпълняват кончуят и предложения за други познати на ученициструирания код и откриват различните
те подобни игри. В края на дискусията се прави
блокове, които са свързани с движението
извод, че тези игри могат да се играят на комна Аби по екрана. Провежда се беседа, като
пютър, като се конструират кодове, в които се
се използват рубриките „Какво се случи…” и
използват вече познатите блокове за разклонен
„Така е, защото…”. Коментират се и използалгоритъм.
ваните блокове за разклонен алгоритъм, и
2. Дейности за актуализиране на опорни знания
двата нови блока от групата „Сетива”.
и умения:
4. Дейности за затвърждаване на знанията и
• За да се изпълни зад. 1, е необходимо да се
уменията:
стартира файлът 10_1.sb2
• За да се изпълни зад. 2, е необходимо да се
Припомнят се блоковете за движение на
стартира файлът 10_3.sb2
героя нагоре, надолу, наляво и надясно със
Разглежда се картинката в учебника – до
стрелки от клавиатурата (знание от 3.
всеки герой има геометрична фигура, а в
клас) и блоковете за разклонен алгоритъм.
рубриката „Помощ” кода за нейното изчерУчениците трябва да поставят правилнитаване. Учениците с подходящи въпроси се
те блокове и изпълнят конструирания код.
насочват да свържат героя и фигурата с
правилния код. Преговаря се какъв код да се
създаде, така че всеки герой да сменя костюмите си. Дискусията завършва и с коментар
за новите блокове.
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Конструиране на разклонени алгоритми
Правилно решение на задачата:
Зара

Кай

Джеймс

Код на Аби:
• За да се изпълни зад. 3 е необходимо да се стартира файлът 10_5.sb2
Преди учениците да започнат да конструират кодовете на всеки
герой, е добре да се проведе кратка дискусия. С подходящи въпроси
припомняме на учениците как да копират един и същи блок върху
кода на различни герои, ако те искат да си спестят време (копираме блока и с провлачване го пускаме върху спрайта на всеки герой).
Правилно решение на задачата:

Ейвъри

когато е щракнато
изчисти
винаги

отиди до показалец на мишката

барабан

китара

чинели

малък барабан

пиано

цигулка

5. Дейности за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.

Предварителна подготовка: ресурсни файлове 10_1.sb2, 10_2.sb2, 10_3.sb2, 10_4.sb2, 10_5.sb2
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Конструиране на разклонени алгоритми
Тема на урок 11:
Построяване на разклонен
алгоритъм по дадено задание.
Упражнение

Правилно решение на задачата:
Код на кораба:

Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: познава основните
блокове за построяване на разклонен алгоритъм
по дадено задание
Основна цел на урока: Усъвършенстване на умения за използване на блокове за построяване на разклонен алгоритъм и блокове от раздел „Сетива”
Дидактически материали: учебник, дигитални
устройства, проектор, електронен учебник, интерактивна дъска, ресурси от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения – беседа по Предизвикателството към
урока и дискусия с въпросите от рубриката „Да
се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• За да се изпълни зад. 1, е необходимо да се
стартира файлът 11_1.sb2
Преди учениците да започнат да конструират кода на героя, е добре да се проведе
кратка дискусия: сюжета на тази задача са
чували в 3. клас. Тогава са описвали маршрута на кораба със стрелки върху лист, а сега
това може да направят с код в Scratch. В руб
риката „Помощ” са поставени блоковете,
необходими за неговото конструиране.

• За да се изпълни зад. 2, е необходимо да се
стартира файлът 11_2.sb2
С тази задача се усъвършенстват уменията
на учениците за работа с новите блокове за
построяване на разклонен алгоритъм и блоковете от „Сетива”. Решение на задачата:
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Код на кораба:

• За да се изпълни зад. 3, е необходимо да се
стартира файлът 11_3.sb2 В тази задача
учениците сами трябва да конструират кодовете на сала и лодката, като използват
всички знания и умения, които са натрупали
до момента. Лодката и салът са зададени
като спрайтове, без да имат създаден код.
Решение на задачата:
Код на сала:

Код на лодката:

3. Дейности за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсни файлове: 11_1.sb2, 11_2.sb2, 11_3.sb2
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Тема на урок 12:
Конструиране на разклонени
алгоритми. Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: Познава и умее да
работи във визуалната среда за програмиране
Scratch, управлява действия в зависимост от
верността на дадено условие, сглобява блокове,
реализиращи разклонен алгоритъм, работи по
дадена цел, за да получи определен резултат.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения зa работа във визуална среда Scratch и
използване на блокове за разклонен алгоритъм и
блоковете от раздел „Сетива”.
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска, ресурси от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорни знания
и умения: Чрез кратка беседа учителят разказва
как програмистите използват знанията и уменията си в непознати ситуации. Понякога им се
налага да използват свои стари програми, а друг
път се налага да се ориентират в чужди програми, за да откриват грешки, които да поправят
при нужда.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• За да се изпълни зад.1, е необходимо да се
стартира файлът 12_1.sb2
Необходимо е да се допълни кодът на спрайта Пеперуда, така че кепчето, като докосне
пеперудата, тя временно да изчезне и после
да се появи.

Следваща стъпка: За да стане по-забавно,
може да се добавят още пеперуди като
спрайтове с еднакъв код. Припомня се на
учениците как лесно и бързо се прави това
добавяне (с използване на печата).
Последната стъпка в задачата е ученикът
да съхрани направените промени във файл
с име Пеперуди.sb2 в посочена от учителя
папка.
• За да се изпълни зад. 2, е необходимо да се
стартира файлът Пеперуди.sb2.
В този файл спрайтовете Пеперуди се заменят с балони, а кепчето – със стрела. Избират се от Библиотеката с Костюми на
Scratch. Използват се знанията и уменията
от 3. клас.
Код на балона:

Код на стрелата:

Код за допълване:
Съхраняват промените във файл с име Балони.sb2 в посочена от учителя папка.
• За да се изпълни зад. 3, е необходимо да се
стартира файлът 12_2.sb2
Преди да се пристъпи към изпълнение на задачата, е желателно да се проведе кратка
дискусия, която да следва разсъжденията в
рубриките „Какво се случи” и „Така е, защото…”
Пеперудите с номера 2, 3 и 6 имат неправилни кодове, кепчето има недовършен код и
фонът не е подходящ.
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Конструиране на разклонени алгоритми
Решение:
Заменяме кода на пеперудите с номера 2, 3 и
6 с кода на пеперуда с номер 4 – провлачва се
кодът до спрайтовете и се пуска върху тях.
Сменя се фонът с подходящ от Библиотеката с фонове.
Сглобяват се блоковете в кода на кепчето:

3. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: Обобщението завършва с думите в
рубриката „Запомни”.
Предварителна подготовка: ресурсни файлове: 12_1.sb2, 12_2.sb2, 12_3.sb2

когато е щракнато
винаги
отиди до показалец на мишката

Направените промени се съхраняват.
• За да се изпълни зад. 4, е необходимо да се
стартира файлът 12_3.sb2
За изпълнението на задачата се използват
натрупаните до момента знания и умения
на учениците. Необходимо е да се сглоби
кодът с блокчета, които са извън вече конструирания код.
Решение:

Накрая направените промени се съхраняват.
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Работа във визуална среда
Тема на урок 13:
Блокове за аритметични действия

• Чрез Експеримент 2 се затвърждават знанията за създаване на костюми, като се използва бутон „Дублиране” и се формират знания
за блок избери случайно от … до … .
• Чрез зад. 3 се затвърждават знанията за следа на молива и избиране на случайно число за
дебелина и цвят на молива.
• В рубриката „Опитай сам” се акцентира
върху приоритета на изпълнение на операциите.

Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава аритметични
оператори и блокове, които ги представят, използва блок за избор на случайни (random) числа в
интервал.
Основна цел на урока: Формиране на умения за
използване на блокове за аритметичните оператори и блок за избор на случайно число
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска, 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 това как с
помощта на компютъра могат да се извършват
аритметични пресмятания.
2. Дейности за въвеждане на нови знания – изпълнение на Експеримент 1. Въвеждат се блоковете
за четирите аритметичните действия: събиране, изваждане, умножение и деление. Обръща се
внимание, че изчислителните блокове може да се
поставят само вътре в други блокове.
3. Дейност за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Чрез зад. 1 се формират уменията за поставяне на изчислителните блокове вътре в
други блокове. Осъществява се междупредметна връзка с математиката.
• Задача 2 затвърждава уменията на учениците за създаване на диалог, като използват
и блоковете за аритметичните действия.
Код на Аби:

Код на Ейвъри:

когато е щракнато
кажи Нека се упражним по математика за
кажи Колко е: за
кажи

+=

изчакай
кажи

кажи







сек

сек



сек

сек
за



сек

сек
за

:=

изчакай
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за

-=

изчакай
кажи



за



сек

.=

изчакай
кажи



сек

Браво!

4. Дейност за системаизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
13_1.sb2 към Експеримент 1.
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Работа във визуална среда
Тема на урок 14:
Блокове за аритметични
отношения

• Чрез Експеримент 2 се въвежда блок дължина
на…
дължина на

world

• Задача 2 формира умения за използване на
Брой учебни часове: 1
Lorem ipsum
блок буква… от…
Нови знания и умения: използва блокове за
буква  от world
сравняване на числа, използва блокове за логически оператори, познава допълнителни операции,
влага блок в блок.
когато е щракнато
Основна цел на урока: Учениците да формикажи буква  от осем
за  сек
рат умения за използване на блоковете за сравнение.
кажи буква  от осем
за  сек
Дидактически материали: учебник, дигиталкажи буква  от осем
за  сек
ни устройства, проектор, електронен учебник,
кажи буква  от осем
за  сек
интерактивна дъска, ресурси от диска към учебника
• Задача 3 формира умения за работа с логичес
Ход на урока:
ките оператори:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия как да се
реши то. Въпросите от дискусията са от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на новите знания –
изпълнение на Експеримент 1. Въвеждат се блоковете за аритметичните отношения. Обръща се внимание, че блоковете за аритметични
отношения може да се поставят само вътре в
други блокове.
3. Дейности за затвърждаване на нови знания и
4. Дейност за систематизиране на знанията и
умения:
уменията: – беседа с въпроси, свързани с рубрика• Чрез зад. 1 се затвърждават блоковете за
та „Знам и мога”.
аритметичните отношения.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
14_1.sb2 към Експеримент 1 и 14_2.sb2 към Експеримент 2.
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Работа във визуална среда
Тема на урок 15:
Блокове за аритметични действия,
аритметични отношения и
логически оператори. Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: използва блокове за
сравняване на числа и логически оператори
Основна цел на урока: Затвърждаване на уменията за използване на блоковете за аритметичните действия, отношения и логическите оператори
Дидактически материали: учебник, дигитални устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата – беседа
по Предизвикателството към урока и дискусия
как да се реши то. Въпросите от дискусията са
от рубриката „Нека се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• Със зад. 1 се затвърждават уменията за използване на блокове за аритметични действия. Примерно решение на задачата:

• Със зад. 2 учениците затвърждават своите
знания за появяване на героя на случайна позиция и оставяне на следа при своето движение.

• Със зад. 3 се затвърждават уменията за използване на блоковете за аритметични отношения и логически оператори.

• Задачата от рубриката „Опитай сам” надгражда зад. 3, като се използва и блок
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• Със зад. 4 се затвърждават уменията за работа с блока за аритметични действия

+

• Задача 5 затвърждава знанията за избор на
случайно число.

4. Дейност за систематизиране на знания и
умения: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
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Работа във визуална среда
Тема на урок 16: Синхронизиране на
действията на героите. Управление
на движението на героя (изчакване,
забавяне или ускоряване)
Брой учебни часове: 1

нията, по какво си приличат и по какво се различават. Важно е да се стигне до извода, че:
○○При изпълнението на тези кодове героят
застава на посочената позиция или място,
без да извършва движение.
когато е щракнато

когато е щракнато

когато е щр

отиди до x:  y: -
отиди до x:  y: -
отиди до x:
Нови знания и умения: умее да управлява дви

жението на героите – изчакване, забавяне или усизчакай
сек
изчакай
сек
пропълзи за
коряване.
отиди до x: - y: -
премести се с  стъпки
Основна цел на урока: Ученикът да осъзнае
○○При изпълнението на този код героят
резултата от използването на промяна в паратръгва и стига до същото място като
метрите и функционалното предназначение на
предходните, но с тази разлика, че движеблоковете за изчакване и пропълзяване с цел упранието се осъществява плавно. Този резулвление и естественото движение на героя
тат е заради употребата на блока пропълДидактически материали: учебник, проекзи за … до х:... у:...
тор, електронен учебник, интерактивна дъска,
ресурси от диска
към
учебника
когато
е щракнато
когато е щракнато
когато е щракнато
отиди до x:  y: -
отиди до x:  y: -
отиди до x:  y: -
Ход на урока:


 сек до x: - y: -
сек на темата
изчакай
сек
пропълзи за
1. Дейности изчакай
за въвеждане
и мотивиране за нови знания
и
умения
–
беседа
за
осъзнаотиди до x: - y: -
премести се с  стъпки
Провежда се беседа за функциите на всяка
ване на необходимостта от естествени движеедна от частите на този блок – време и пония с цел създаване на реална анимация; дискусия
зиция.
за повишаване на мотивацията за конструиране
5.
Дейности за затвърждаване на новите знания
на прецизни програми.
и умения:
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Чрез зад. 2 учениците упражняват промяна• С Експеримент 1 се цели учениците да осъзната в числото за време и зависимостта на
ят използването на блока за изчакване, за да
движението от това. Трябва да посочат
бъде видимо движението на героя. Важно е да
верния отговор, който съответства на уссе съпоставят резултатите от изпълнениеловието, посочено от героите.
то на двата кода от предложената програ• Предложените помощни таблици с числа
ма. В единия случай движението се случва изимат за цел да ориентират учениците при
веднъж, а в другия е видимо и последователно.
работа с десетични числа. Като ориентир
Друг извод, който е необходимо да се направи,
са поставени и стрелки за увеличаване или
е, че след изпълнение на първия код героят не
намаляване на времето.
се връща в начална позиция, а при втория –
• Решаването на зад. 3 изисква практическо
всеки път движението стартира от едно и
приложение на стойностите от помощнисъщо място. Стига се до заключението, че коте таблици. Важно е да се съобрази кога двиректното изпълнение зависи от поставянето
жението е по-бавно и кога – по-бързо.
на блока за изчакване между останалите блоко• За изпълнението на условието в зад. 4 е необве, което ги прави по-видими и естествени.
ходимо внимателно наблюдение на видеоклипа и отразяване в кои случаи движението е
3. Дейности за затвърждаване на новите знания
по-бързо и в кои – по-бавно. Насочете внимаи умения:
нието на учениците към рубриката „Помощ“
• Чрез зад. 1 се усъвършенства умението за
– лилаво, синьо, жълто, зелено – така са подрепромяна на стойностите в блока за изчаквадени цветовете по скоростта на топката –
не, което променя продължителността на
от най-бързата към най-бавната скорост.
движението на героя.
6. Дейност за систематизиране на знанията и
4. Дейности за въвеждане на нови знания:
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубрика• В Експеримент 2 учениците трябва да изпробта „Знам и мога”.
ват всеки един от кодовете и да направят
Предварителна подготовка: ресурсни файлоизводи по следните въпроси: какви са движеве 16_1.sb2, 16_2.sb2, 16_3.sb2, 16_4.sb216_4.wmv
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Тема на урок 17: Синхронизиране на
действията на героите. Поява на
герой след настъпване на събитие
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: умее да синхронизира
действията на героя; познава начини за поява на
герой след определено действие
Основна цел на урока: Създаване на усложнени
програми с повече герои; кодиране появата на герой или действие след настъпване на определени
събития
Дидактически материали: учебник, проектор,
електронен учебник, интерактивна дъска
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – дискусия с цел създаване на психологическа нагласа за усложняване на
работата при създаването на програми.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Реализацията на Експеримент 1 има за цел да
анонсира и да изясни функционалното предназначение на блоковете, които стартират
действията на героите по начин, различен
от познатите досега – с клавиш от клавиатурата. След стартиране на програмата и
наблюдаване на промените вниманието на
учениците да се насочи към кода на всеки отделен герой и да се коментира блокът, който е поставен в началото му. В рубриката
„Запомни” се систематизират новите знания, като се указват мястото и пътят до
новия блок за стартиране на действията на
героя след използване на съответен клавиш.
Сценарии

Костюми

Звуци
интервал

Движение

Събития

Външност

Контрол

стрелка нагоре

Звук

Сетива

стрелка надолу

Молив

Оператори

дясна стрелка

Данни

Още блокове

лява стрелка

3. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Задача 1 упражнява и затвърждава изведените от експеримента знания. Учениците
трябва да създадат програма, идентична
на експерименталната. Необходимо е да
се изясни фактът, че кодът е същият, но е
необходимо да се подмени блокът за стартиране на действията на героя. Учениците
могат да проявят творчество, като сами
изберат героите и декора на сцената. Може
да се допълни с изискване – между тях да има
дизайнерско съответствие или да отговарят на определена тема.
4. Дейности за въвеждане на нови знания:
• Изпълнението на Експеримент 2 цели учениците да се запознаят с функцията на блока.
когато този спрайт е щракнат

Пълноценна ще бъде работата, ако първо помолите учениците да изпълнят програмата,
като щракнат върху зеленото флагче. Ще установят, че нищо от действията на героите не се изпълнява. Тогава да опитат, като
щракват върху всеки герой, за да го активират. Тази съпоставка ще помогне за осъзнаване на ролята на новия блок. Обобщавате
новото знание с помощта на рубриката „Запомни”.
5. Дейности за затвърждаване на новите знания
и умения:
• Задача 2 предвижда доразвиване на историята от файла 17_2.sb, като се добави още
един герой, чиито действия се активират
с помощта на новия блок, усвоен в Експеримент 2
6. Дейност за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсните фай
лове към задачите.

произволен
когато е щракнато
когато е натиснат клавиш интервал

a
b
c

когато този спрайт е щракнат

d
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Тема на урок 18:
Синхронизиране на действията
на героите. Поява на герой след
настъпване на събитие – съобщение
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава начини за поява на герой след настъпване на събитие; умения
за използване на блокове за изпращане и получаване на съобщение
Основна цел на урока: Да се съставят програми с повече герои и да се синхронизират техните действия с изпращане и получаване на съобщения
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, интерактивна дъска,
диск
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседата има за цел
да повиши мотивацията на учениците и да засили интереса им да правят по-сложни програми, с
повече герои и разнообразни действия. Разисква
се възможността това да се случи с помощта на
съобщения. За по-добро илюстриране се използват познати за учениците игри: „Развален телефон” и „Предай нататък”.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Експеримент 1 изисква концентрация и внимание при изпълнение на програмата – за
да се потърсят отговори на въпросите от
рубриката „Какво се случи?”. Насочва се вниманието на учениците към особеността,
че вторият от героите започва своите
движения, без потребителят да предприема някакво действие. Това ще подпомогне
беседата върху изясняване на функционалното предназначение на новите блокове. Целта на рубриката „Запомни” е да се коментира връзката между кодовете на двамата
когато е щракнато

когато получа

отиди до x: -

отиди до x: -

y: 

повтори 

съобщение

y: 

повтори 

следващ костюм

следващ костюм

изчакай

изчакай

.

облечи костюм
пропълзи за
разпространи
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сек
breakdancer-c

сек до x: - y: 
съобщение

.

облечи костюм
пропълзи за



сек
breakdancer-c

сек до x:  y: 

герои. Разяснява се задължителното условие:
за да е успешна програмата – имената на съобщението, което се изпраща, и съобщението, което се получава, трябва да са еднакви.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Препоръчително е зад. 1 да се изпълнява постъпково заедно с учениците и да се разяснят подробностите от рубриката „Помощ”. Да се обърне внимание на начина за
създаване на ново съобщение.

• Изпълнението на зад. 2 има за цел не само да
затвърди новите знания, но и да ги разшири.
Тук се реализира вариантът едно съобщение
да се получава от двама герои и тогава да
се стартират техните действия. Спазването на това условие гарантира едновременното им появяване. Преди започване на
работа по задачата трябва да се обсъдят
с учениците въпросите от рубриките „Помощ” и „Запомни”. Една предварителна беседа гарантира успешна и бърза реализация
на задачата.
• Задача 3 доразвива зад. 2, като дава знания
на друг вариант при конструиране на прог
рама с изпращане и приемане на съобщения.
Тук разглеждаме случай, при който героят
изпраща съобщение и продължава своите
действия. Важно е да се насочи вниманието
на учениците към факта, че всички герои
трябва да приключат действията си едновременно, и да се коментира начинът, по
който може да стане това.
• С помощта на зад. 4 се обобщават получените знания за използването на блокове със
съобщения с цел синхронизиране действията на героите. Задачата се изпълнява устно.
Може да я разнообразите, като я изпълните
под формата на игра. Това ще бъде добра
илюстрация за същността на съобщенията.
4. Дейност за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсните файлове към задачите.

Работа във визуална среда
Тема на урок 19:
Синхронизиране на действията
на героите. Промяна на външния
вид на герой с цел постигане на
реалистични анимации
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: знания за възможнос
тите на средата за промяна на външния вид на
героя; умения за корекции върху външния вид на
героя в графичен редактор
Основна цел на урока: Създаване на реалистична анимация с промени във външния вид на
героя
Дидактически материали: учебник, проектор, електронен учебник, диск, интерактивна
дъска
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за нови знания и умения – беседата в уводната част на урока да е насочена към повишаване
мотивацията на учениците да усъвършенстват
своята работа. Целта е да добият самочувствието, че ще могат да създават реалистични
анимации.
2. Дейности за въвеждане на нови знания:
• Изпълнението на Експеримент 1 трябва да
е постъпково, под контрола на учителя, за
да работят всички едновременно. Това е
важно, за да могат изводите от рубриката „Какво се случи?” да бъдат осъзнати и
паралелно с това настъпилите промени да
бъдат подробно описани. Тази дейност ще
подпомогне извеждането на новото знание
в рубриките „Така е, защото…” и „Запомни”.
Важно е учителят да приучва учениците винаги преди да започнат работа с изображението на даден герой, да проверяват дали е
растерно или векторно. Това ще им помогне
при създаването на програми, които ще се
изпълнят успешно с помощта на реалистична детайлна анимация.

3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Задача 1 е детайлно описана в учебника. За
нейното успешно изпълнение е необходимо
да се спазват стъпките, които са подкрепени със съответни изображения.
4. Дейности за въвеждане на ново знание:
• Експеримент 2 има за цел да запознае учениците с промяна в костюма на героя с помощта на блока промени ефект… с... . След
приключването му се провежда беседа върху
промените след прилагането на всеки един
от ефектите. Учителят трябва да обърне
внимание върху всяка от частите на блока
– списъчно меню и текстово поле за въвеждане на число. След приключване на тази дискусия е необходимо да се обърне специално
внимание на двойките блокове:
промяна/ефект

възстановяване

скрий се

покажи се

промени размера с

направи размера

промени ефект

с

%

премахни графичните ефекти

5. Дейност за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсните
файлове към задачите.
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Работа във визуална среда
Тема на урок 20:
Синхронизиране на действията на
героите. Упражнение

• Трета стъпка – в зад. 3 се прилага звук към
някои от героите. Трябва да се спази изискването той да прозвучава, когато се появи
героят.

повтори 
повтори 
Брой учебни часове: 1
dog
пусни звук
докато свърши
пусни звук
Опорни знания и умения: използва блокове за
изчакване, пропълзяване, стартиране/активира
изчакай
сек
изчакай
не на действие, изпращане на съобщение, промяна на ефект на героя; възможности на графичния
редактор за промяна на изображение
повтори 
повтори 
повтори 
Основна цел на урока: Затвърждаване
на
умеdog
meow
пусни звук
докато свърши
пусни звук
докато свърши
пусни звук
нията за синхронизиране на действията на геро

изчакай
сек
изчакай
сек
изчакай
ите, като се използват изчакване,
ускоряване
и
забавяне в действията им; упражняване на знанията за поява на героя след настъпване на съанимация с
повтори  битие и създаване на по-реалистична
повтори 
повтори 
промяна
на
външния
вид
на
героя
dog
meow
bird
пусни звук
докато свърши
пусни звук
докато свърши
пусни звук
докато свърши
Дидактически
материали:
учебник,
дигитал


изчакай
сек
изчакай
сек
изчакай
сек
ни устройства, проектор, електронен учебник,
интерактивна дъска
Ход на урока:
• Четвърта стъпка – в зад. 4 се затвърждават знанията за блоковете за поява на герой
1. Дейности за въвеждане на темата – беседа, за
след настъпване на събитие от раздел „Съда се формулира целта на урока, а именно създабития”. Конкретно – когато този спрайт е
ване на цялостна програма по известна приказка.
щракнат.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията: осъществява се със създаването на ця• Пета стъпка – в зад. 5 се упражняват уменилостна програма по приказката „Дядо вади ряпа”,
ята за промяна на външността на костюм
която се реализира постъпково с няколко отделна героя. Затвърждават се и знанията за
ни задачи:
функционалното предназначение на блока
когато е натиснат клавиш ……..
• Първа стъпка – в зад. 1 се правят корекции
След изпълнението на всяка една от стъпна готова програма, като по този начин се
ките анимацията по приказката „Дядо вади
затвърждават уменията за използване на
ряпа” трябва да е готова.
блоковете изчакване, пропълзяване, реплики,
изпращане на съобщение. Примерно решение
Предварителна подготовка: ресурсните файна задачата: кодовете се създават по подолове към задачите.
бие на вече готовите в програмата. Изискванията към кода са ключ към конструиране на програмата.
• Втора стъпка – зад. 2 изисква промяна във
времето за придвижване на героите така,
че да се синхронизират и да изглеждат естествени. Да се насочи вниманието на учениците към особеностите в придвижването на всеки от героите.
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meow


сек

bird


сек

Работа във визуална среда
Тема на урок 21:
Променливи
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: разбира същността на
променливите, създава и именува променливи,
присвоява стойност и използва числови променливи
Основна цел на урока: Формиране на умения
за създаване и използване на променливи във визуалната среда Scratch
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 как да
се реши то. Въпросите са от рубриката „Какво
те очаква”. В дискусията трябва да се постави
акцент върху понятието променлива, с което
ще се работи по време на часа. Чрез дискусията
е важно да се акцентира върху необходимостта
от използването на променливи за съхраняването и визуализирането на стойности при създаването на програми.
2. Дейности за въвеждане на нови знания:
• Чрез демонстрация и беседа се въвежда начинът, по който се добавя нова променлива
във визуалната среда Scratch. Трябва да се коментира, че променливите може да са толкова, колкото са необходими за решаването
на конкретната задача.
• Чрез Експеримент 1 учениците се запознават с приложението на променливите във
визуална среда. В тази дейност учениците
самостоятелно наблюдават и откриват
различните блокове, които са свързани с
управлението на променливите. Провежда
се беседа за стойност на променлива и кога
тя се променя. Не се коментира кодът на
спрайта Мишка.
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад.1 се формират уменията за създаване на нова променлива. Учениците трябва

да влязат в група Данни на раздел Сценарии
и да създадат променливата „точки“. Чрез
демонстрация може да се покажат различните блокове. С беседа се коментира къде се
визуализират и как може да се скрият чрез
блоковете скрий променлива… и покажи променлива....
• Чрез зад. 2 се затвърждават уменията за
промяна на стойността на променливите.
В тази задача учениците трябва да редактират кода на спрайта Котка, като използват
блока увеличи точките с.... Необходимо е в
този блок да се въведе стойност 1 и това да
се изпълни при условие, че спрайтът Мишка
се допира до котката. Освен увеличаването на точките е нужно спрайтът Котка да
каже „Хванах те!“ чрез блока кажи .... за 1 сек.
• Задача 3 има за цел да се формират умения
за използване на блока за променливи в аритметични действия и сравнения. Учениците
трябва да въведат условие, което да спре
играта, когато точките станат равни на
10. Това условие трябва да се постави като
първо, за да не се изпълнява играта повече
от 10 пъти. За решението на тази задача
трябва да се актуализират знанията, свързани с блока спри ...., със стойност „всички“,
който спира програмата. Може да се проведе беседа, в която да се коментира в кои
случаи може да се сравняват стойностите
на променливите при решаването на задачи
или игри.
• Чрез зад. 4 се формират умения за инициализация на данните с първоначални стойнос
ти. В тази задача е необходимо да се използва блокът направи ... равни на ..., където
променливата „точки“ трябва да е с първоначална стойност 0. Същият блок трябва да
се сложи и към кода на спрайта Мишка.
4. Дейности за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси „Какво научихме?” от
рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
21_1.sb2

33

Работа във визуална среда
Тема на урок 22:
Променливи. Упражнение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: създава и именува
променливи в програмната среда; присвоява числови стойности на променливи; познава основните блокове за управление на променливи
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
умения за използване на блокове за създаване и управляване на променливи във визуална среда
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 с въпросите от рубриката „Да
се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• Чрез зад. 1 се усъвършенстват уменията
за прилагане на променливите във визуална
среда и разпознаване на блокчетата от групата Данни.
○○Верните блокове на подточка а) са „брой“
и „сума“.
○○Отговорът на подточка б) е, че стойността на променливата „брой“ трябва
да е положителна.
○○Стойността на променливата „животи“
в подточка в) е нула.
• В зад. 2 се затвърждават практическите
умения на учениците, свързани с блокчетата за променливи. За да се отговори на всеки от въпросите към задачата, е необходимо да се стартира файлът 22_1.sb2
Отговори на въпросите:
○○Името на променливата е „размер“.
○○Предназначението на променливата е
да определя размера на спрайта. Според
това, каква е стойността на променливата в блока направи размер равно на…, ще
се промени в процентно отношение размерът на спрайта.
○○ако стойността на блока направи размер
равно на… е равна на 0, спрайтът ще се
преоразмери до най-малкия си размер. А
ако стойността е по-голяма от 0 и по-
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малка от 100, спрайтът ще се намали процентно спрямо оригиналния си размер. При
стойности, по-големи от 100, спрайтът
ще стане по-голям.
○○стойностите –10, –30 и –50 ще визуализират спрайта като при стойност 0.
• Задача 3 е авторска и могат да се реализират различни решения от учениците. С
тази задача се затвърждават знанията за
прилагане на променливи при създаване на
анимирани движения от обектите. Предварителната подготовка на задачата изисква
да е наличен файлът 22_2.sb2 В спрайта Гъба
трябва да се промени центърът на корекциите в основата на гъбката и местоположението є да се промени на позиция х: –30,
у: –160 .

Примерното решение на задачата включва
създаване на променлива с име „вода“, която
увеличава своята стойност с 10 всеки път
когато се изпълнява цикълът. Не е задължително променливата да се вижда върху сцената.

• Със зад. 4 се затвърждават уменията на
учениците да използват повече от една
променлива при съставяне на код във визуалната среда Scratch. Във файла 22_3.sb2
първоначално са въведени кодовете както
на метеорита (спрайта Beachball), така и

Работа във визуална среда
на космическия кораб (Spaceship), което ще
улесни дорешаването на задачата. За първата част от задачата е необходимо да се създаде променливата „live“, чиято стойност
ще намалява, когато метеоритът допре
космическия кораб.
ако допира Beachball ? тогава
облечи костюм spaceship-a
изчакай  сек
увеличи

live

• Задачата от рубриката „Опитай сам” е
допълнителна към зад. 4. Стойността на
втората променлива „km“ се управлява от
условието, което проверява дали е натисната стрелката нагоре, чрез блокчето увеличи… с 1. При задържането на този клавиш
променливата постоянно ще се увеличава.
В началото на кода също трябва да се направят километрите равни на нула.
ако

клавиш стрелка нагоре натиснат ? тогава

с -

облечи костюм spaceship-a
увеличи km

След това се определя началната стойност
на променливата „live“, с която трябва да
започва играта. Накрая трябва да се сложи
условието, което проверява дали броят на
животите е станал равен на 0. Проверката
за броя на животите е необходимо да се пос
тави в началото на цикъла „винаги“, за да не
се премине към отрицателна стойност.

с 

3. Дейности за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с посочените знания и умения от рубриката „Знам и мога”
Предварителна подготовка: ресурсни файлове 22_1.sb2, 22_2.sb2, 22_3.sb2
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Работа във визуална среда
Тема на урок 23:
Работа във визуална среда.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: използва аритметични действия и логически операции при работа във визуална среда за блоково програмиране;
синхронизира действията на героите във визуална среда; използва променливи при създаване на
кодове във визуалната среда Scratch
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
уменията за използване на блокове за синхронизиране на движенията на героите във визуална
среда и използване на променливи в практически
задачи
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
ресурси от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за актуализиране на опорните знания и умения – беседа по въпросите от рубриката „Дотук научих”.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• В зад. 1 се упражняват уменията за използване на блокчето с произволна стойност в
зададен интервал – избери случайно от... до...
на раздел „Оператори“. Отговорът на първия въпрос „Какъв е крайният резултат?“ е,
че Аби ще се придвижва с произволна стъпка
между 1 и 50, без да сменя костюма си. За
решението на втората част от задачата е
необходимо костюмите на спрайта Аби да
се преименуват с цифрите от 1 до 4, което
ще даде възможност да се избира произволен костюм чрез блокчето избери случайно
от... до...

когато е щракнато
винаги
премести се с избери случайно от



до



изчакай  сек
облечи костюм избери случайно от
ако си в края, отблъсни се
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до



стъпки

• В зад. 2 се затвърждават знанията, свързани с използването на съобщения между отделните герои и синхронизация на техните
действия. Необходимо е да се припомни как
се използват блокчетата питай... и чакай
и отговор и как се прави проверка на въведената текстова стойност. В сценария на
играта Аби трябва да подаде три команди
(„Донеси топката“, „Иди до вратата“, „Лека
нощ“) към кучето Рокси. За всяка команда се
изпраща отделно съобщение към героя куче.
В зависимост от командата се кодират
различни действия на спрайта Dog2, които
се синхронизират с блокчето изчакай. При
подаване на командата „Лека нощ“ играта
спира.
Код на Аби:

Код на топката:

Работа във визуална среда
Код на кучето:

• В зад. 3 се упражнява използването на променливите при събиране на положителни и отрицателни
точки при създаване на код във визуална среда. Във файла 23_2.sb2 са въведени началните кодове
на Аби и падащите бонбони. Смяната на цвета на всеки бонбон е реализирана чрез промяна на
костюмите, които са в различни цветове. Точките се натрупват/отнемат, когато Аби допре
цвета на падащия бонбон. В задачата е посочено на кой цвят какви точки съответстват. Играта
трябва да спре, когато броят на точките стане по-голям от 100.
Код на Аби:
• Задача 4 е самостоятелна и изисква учениците да използват знанията си, свързани с
въвеждането и проверката на текстови
стойности от клавиатурата. Тази задача се
решава чрез използване на блоковете питай
... и чакай и отговор за въвеждане на четирите посоки, а чрез проверка на въведената
стойност героят Коте трябва да се придвижи в съответната посока.
Код на героя Коте:

Предварителна подготовка: ресурсни файлове 23_1.sb2, 23_2.sb2
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Управление на програмируеми устройства
Тема на урок 24:
Възможности за включване на
програмируеми устройства към
визуалните среди
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: познава функционалността на бутоните на конкретно устройство;
умее да ползва бутоните за задаване на поредица
от движения в различни посоки; познава блокове
от команди за включване на програмируеми устройства към дигитални устройства
Основна цел на урока: Формиране на умения
за работа с програмируеми устройства – включване на програмируеми устройства към дигитални устройства, използване на бутони, създаване
и редактиране на код за управление
Дидактически материали: програмируеми
устройства, 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 с въпросите
от рубриката „Какво те очаква”.
2. Дейности за въвеждане на новото знание:
• Чрез беседа се обсъждат понятията „робот” и „програмируемо устройство”.
• Работата с всяко от предложените в урока
устройства може да се извърши както с реални физически модели, така и с виртуални.
Концепцията на авторите да предложат
именно тези устройства е следната:
○○на принципа, по който се програмира BeeBot, е базирано движението на героите,
което учениците изучават още от 3. клас;
○○възможна е интеграция на предложените
устройства (Micro:bit и LegoWedo 2.0) както със стационарни, така и с мобилни дигитални устройства;
○○програмирането на устройствата не е
обвързано с конкретна операционна система;
○○предложените устройства са съвместими със Scratch 3.0
3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад.1 се формират уменията за познаване
функционалността на бутони на конкретно
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устройство. В случая е предложена работа
с Bee-Bot, но тя е идентична с управлението на Blue-Bot, Constructa-Bot, Bigtrak Rover,
Yo-Bot, Code-a-Pillar, Robot Mouse и др. За работата на тези устройства е желателно
използването на карта тип „Мрежа” с разграфени позиции, по които може да се движи устройството. Авторите препоръчват
използването на прозрачни карти, под които може да бъдат поставени различни изображения – така задачата може много бързо
и лесно да бъде променена според уменията
на учениците и желаното от учителя ниво
на усвояване на знания. Ако технологичният
парк в училище не разполага с този тип устройства, може да бъдат използвани ресурсите към диска, свързани с тази задача.
• Чрез зад. 2 се формират умения за познаване на блокове от команди за включване на
програмируеми устройства към дигитални
устройства. Примерно решение на поставените в задачата условия:
1. Заредете Micro:bit платформата:
makecode.microbit.org.
2. Използвайте бутоните за управление под
изображението на платката Micro:bit, за да
стартирате или спрете създадените прог
рами.

3. Изпишете с движещи се букви текста
„Hello World!“.

Управление на програмируеми устройства
4. Нарисувайте усмихнато лице!

5. Покажете мигащо сърце!

• Чрез зад. 3 се затвърждават уменията за
познаване на блокове от команди за включване на програмируеми устройства към дигитални устройства.
○○За работа с виртуалната платформа на
Lego Wedo 2.0 заредете платформата
lego.build/2oMNLcP
○○Поставете задачи, които изискват преминаване на робота по различен маршрут. Съвет: включвайте движение назад.
○○За да свържете Lego Wedo 2.0 към вашия
компютър, използвайте един от двата начина:
○○чрез инсталиране на приложението
WeDo 2.0 (https://education.lego.com/enus/downloads/wedo-2/software) – в този
случай ще може да управлявате конструираните роботи с помощта на визуалния език за програмиране LegoEducation;

○○чрез използване на приставките в
Scratch 3.0

• Чрез зад. 3 се затвърждават уменията за поз
наване на блокове от команди за включване
на програмируеми устройства към дигитални устройства. Следват се инструкциите,
посочени към задачата в учебника.
4. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: беседа по рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: инсталиране
на приложението WeDo 2.0 (при наличие на Lego
Wedo 2.0).
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Създаване на образователни игри
Тема на урок 25:
Изработване на игра със средствата
на конкретна визуална среда
Брой учебни часове: 1
Нови знания и умения: знае как да подбере герои според зададения сюжет на игра и да отчита
резултата в нея
Основна цел на урока: Формиране на умения
за задаване на правила на играта, използване на
променливи за отчитане на резултата, сглобяване на код чрез блокове за управление на героите
в игра
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
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 е необходимо да се пос
тави акцент върху това, че при създаването на
игрите е нужно да се измислят сюжет, герои и
правила. Може да се коментира, че игрите освен
като средство за забавление могат да намерят
своето място и в образованието.
2. Дейности за въвеждане на нови знания и умения:
• Чрез демонстрация и беседа се въвеждат основните стъпки при създаването на образователна игра. Трябва да се обърне внимание
на това, че изборът на декори и герои трябва да е подходящ за сюжета на играта.
• Чрез Експеримент 1 се формират знания,
свързани с различните видове игри и техните цели. В тази дейност учениците трябва
да достигнат до извода, че без правила не
е възможно да се разбере каква е целта на
играта и какви са нейните условия.
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3. Дейности за затвърждаване на новите знания и умения:
• Със зад.1 се формират уменията за създаване на образователни игри. От предложения
файл 25_1.sb2 учениците трябва да изтрият излишните декори и спрайтове. Задачата може да има и повече от една реализация според преценката на учениците кои
спрайтове и декори да останат. За реализацията на задачата трябва да се използва
блокът „допира цвят“ и да се провери какъв
цвят е костюмът на избраните подаръци/
яйца. При своето движение главният герой
трябва да събира точки от подаръците/
яйца, които улавя от дървета. За всеки техен цвят трябва да се предвидят точки,
които да се натрупват, докато станат повече от 100.
Примерно решение на задачата:
Код на ляво яйце:

Код на дясно яйце:

Създаване на образователни игри
Код на заека:

4. Дейности за систематизиране на знанията
и уменията: беседа с въпроси „Какво научих
ме?” от рубриката „Знам и мога”.
Предварителна подготовка: ресурсен файл
25_1.sb2
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Създаване на образователни игри
Тема на урок 26:
Създаване на образователни игри.
Упражнение
Брой учебни часове: 2

Код на дума 3:
когато е щракнато

когато получа трета дума

когато получа четвърта дума

скрий се

покажи се

скрий се

Код на дума 4:

Опорни знания и умения:
• Знае как да подбере герои според зададения
сюжет.
• Умее да задава основни характеристики –
костюми и избор на сцена.
• Задава правила за играта.
• Използва променливи за отчитане на резултата.
• Умее да сглоби код чрез блокове за управление на героите в играта.

когато е щракнато

когато получа четвърта дума

когато получа край

скрий се

покажи се

скрий се

Код на Аби:

Основна цел на урока: Усъвършенстване на
уменията за създаване на образователни игри
във визуална среда
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 как да се реши то, въпросите са
от рубриката „Да се упражним”.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• Чрез зад. 1 се усъвършенстват уменията за
създаване на образователна игра чрез използване на блоковете разпространи съобщение,
когато получа съобщение, питай... и чакай и
отговор. Задачата има междупредметна
връзка с дисциплината български език и литература.
Код на дума 1:
когато е щракнато

когато получа първа дума

когато получа втора дума

скрий се

покажи се

скрий се

Код на дума 2:
когато е щракнато

когато получа втора дума

когато получа трета дума

скрий се

покажи се

скрий се
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• В зад. 2 се затвърждават уменията за създаване на образователни игри чрез блоковете
за аритметични операции и блока пропълзи
за... сек до х:... у:.... Задачата има междупредметна връзка с дисциплината математика.

Създаване на образователни игри
Код на спрайта Коте:

• Със зад. 3 се усъвършенстват уменията за
създаване на образователна игра основно
чрез блоковете допира цвят, разпространи
съобщение. Управлението на героя се реализира чрез проверка на блока клавиш ... натиснат?. Задачата има междупредметна връзка с дисциплината човек и общество.
Код на спрайта Аби:

Код на спрайта Коте:
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Създаване на образователни игри
• В последната зад. 4 от урока се използват
всички познати блокове, изучени до момента. Реализацията на задачата се постига
основно чрез блокове питай... и чакай, отговор и пропълзи за... сек до... х:... у:... . В края на
кода трябва да се постави условие, което
да провери дали играчът е събрал максималния брой точки (100). Задачата има междупредметна връзка с дисциплината човек и
общество.
Код на спрайта Коте:

Предварителна подготовка: ресурсни файлове 26_1.sb2, 26_2.sb2, 26_3.sb2 и 26_4.sb2
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Създаване на образователни игри
Тема на урок 27:
Създаване на образователни игри.
Работа по проект
Брой учебни часове: 3
Опорни знания и умения:
• Знае как да подбере герои според зададения
сюжет.
• Умее да задава основни характеристики –
костюми и избор на сцена.
• Задава правила за играта.
• Използва променливи за отчитане на резултата.
• Умее да сглоби код чрез блокове за управление
на героите в играта.
Основна цел на урока: Усъвършенстване на
уменията за комбиниране на блокове за създаване на образователна игра във визуалната блокова
среда Scratch чрез използване на променливи
Дидактически материали: учебник, проектор, интерактивна дъска, електронен учебник,
ресурси от диска към учебника
Ход на урока:
1. Дейности за въвеждане на темата и мотивиране за работа – беседа по Предизвикателството към урока и дискусия как да се реши то, въпросите са от рубриката „Да се упражним”. От
наученото в 3. клас учениците знаят какво е проект и кое е важно при изработването и споделянето му. Беседата преговаря основните знания
за проект.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• С Проект 1 се затвърждават уменията
за работа във визуалната блокова среда
Scratch. Създава се променлива „точки”, които ще променят броя си в зависимост от

това, през какви „препятствия” преминава
героят по пътя си: ако премине през жълта
звезда, точките ще се увеличат със 100, ако
премине през синя планета, ще се намалят с
50, ако премине през розата, точките ще се
удвоят. Проектът е конструиран на степенувани по трудност задачи, които учениците трябва последователно да изпълнят и по
този начин да надградят уменията си.
• С Проект 2 се затвърждават знанията и
уменията, свързани с конструирането на
разклонени алгоритми. Изпълнението на
задачата изисква добавянето на нов декор
и минимум двама герои, които провеждат
диалог. Единият от участниците трябва да
задава въпроси, а другият да му отговаря.
Реализацията на диалога изисква използването на блок питай и чакай.
• С Проект 3 се усъвършенстват уменията
за създаване на код във визуална среда за
програмиране, в която героят да се движи
с помощта на мишката. По време на движението на героите в играта някои герои да
описват път, представляващ геометричната фигура кръг – основни умения за работа
с блокове за движение, което всеки ученик
трябва да умее. Други стари умения, които
се упражняват тук, са редактиране на костюм, анимация с промяна на костюма, ускоряване на движението на герой и др
3. Дейност за систематизиране на знания и умения: споделяне на готовите програми в платформата на Scracth, като е желателно да се попълнят
и полетата, свързани с авторство и възможнос
тите за споделяне от други потребители.
Предварителна подготовка: ресурсните фай
лове към задачите.
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Създаване на образователни игри
Тема на урок 28:
Годишен преговор.
Обобщение
Брой учебни часове: 1
Опорни знания и умения: знае как да подбере
герои според зададения сюжет, умее да задава основни характеристики – костюми, и да избира
сцена, умее да сглоби код чрез блокове за управление на герои
Основна цел на урока: Създаване на образователни игри с визуална среда за програмиране
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 – въпроси към рубриката „Дотук научих”.
2. Дейности за затвърждаване на знанията и
уменията:
• Със зад. 1 се затвърждават знанията за информационните дейности.

• Задача 4 затвърждава знанията на учениците за условията за безопасност в дигитална
среда:
○○Не предоставяй лични данни на никого в
дигитална среда.
○○Не контактувай с непознати, отказвай
разговори с тях.
○○Не публикувай снимки и видео, в които
участваш ти или твои познати.
○○Не посещавай нови интернет страници
без знанието на родител или учител.
○○Ако някой те тормози или заплашва – кажи
веднага на родител или на учител.
• Задача 5. Решение на задачата:
Код на четката:

Дейност

Орган на човешкото
тяло
събиране на информация
сетива: очи, уши, нос,
език, кожа
обработване на информация
мозък
съхраняване на информация
мозък
разпространяване на информация уста, ръце, крака, тяло

• Със зад. 2 се затвърждават знанията на учениците за дигиталните устройства.
Основни компоненти на дигиталните устройства
За въвеждане на информация дисплей/екран, микрофон,
клавиатура, мишка,
скенер, камера
За извеждане на информация

монитор/екран, принтер,
тонколони/слушалки

За съхраняване на информация твърд диск, компактдиск,
флашпамет, карта памет
За обработване на информация процесор

• Задача 3 затвърждава знанията на учениците за мерните единици за информация:
○○на колко бита са равни 6 байта – 48 бита;
○○на колко байта са равни 3 килобайта –
3000 байта;
○○на колко килобайта са равни 10 мегабайта
– 10 000 килобайта;
○○на колко мегабайта са равни 20 гигабайта
– 20 000 мегабайта.
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• Задача 6. Решение на задачата:
Код на бръмбара:

Създаване на образователни игри
Код на топката:

• Задача 8. Творческа задача: учениците избират героите, но техните кодове са еднакви
с предложените по-долу:
Код на учителя:

• Задача 7. Решение на задачата:
Код на вещицата:

Код на ученика:

Примерни герои:

Код на прилепа:

4. Дейности за систематизиране на знанията и
уменията: беседа с въпроси, свързани с рубриката
„Знам и мога”.
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Създаване на образователни игри
Тема на урок 29:
Какво научих досега?
Изходно равнище
Проверка на знанията и уменията за:
• информация;
• дигитална идентичност;
• конструиране на разклонени алгоритми;
• работа във визуална среда;
• управление на програмируеми устройства;
• създаване на образователни игри.
Основна цел на урока: Контрол и оценка на
учебните постижения на учениците по компютърно моделиране върху учебното съдържание
от 4. клас.
Дидактически материали: работни листи,
компютри
Дейности за контрол и оценка:
Специфичните методи и форми за оценяване
на постиженията на учениците в 4. клас са устни и писмени форми на проверка. Препоръчва се
знанията и уменията на учениците от 4. клас да
се оценяват предимно чрез резултата от работата по проект както за отделни теми, така
и за обобщение. При оценяване на проект се използват точки, като се поставя оценка по всеки
критерий. За всички форми на оценяване поставената оценка е с качествен показател.
Тестът не съдържа въпроси с многовариантен избор или отворени въпроси. Подборът на
тестовите задачи е съобразен с формулираните
в учебната програма очаквани резултати.
Верни отговори на въпросите:
6) Г
1) А
7) В
2) Б
8) А
3) Б
9) В
4) А
5) Б
10) Б
Система от критерии и показатели за тест
(предложена от авторите) за определяне на изходното равнище по компютърно моделиране в
4. клас:
1. Познава начините за получаване на информация (част от основните информационни дейности).
2. Познава формите на представяне на информацията (текстова, числова, звукова, графична).
3. Познава начини за поява на герой след настъпване на събитие.
4. Разпознава и сравнява мерни единици за големината на файловете, които използва.
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5. Знае как се съхранява информацията в дигиталните устройства.
6. Не предоставя лични данни в дигитална
среда. Познава по-известни заплахи при работа
в дигитална среда.
7. Определя дали дадено твърдение е истина
или лъжа (true/false).
8. Управлява действия в зависимост от верността на дадено условие.
9. Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща разклонен алгоритъм.
10. Познава аритметични оператори и блокове, които ги представят.
Показателите на всеки критерий са
„знае”/”не знае” и се точкуват съответно с 1/0.
ВЪПРОС 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

ТОЧКИ

1

1

1

1

1

1

1

1

СКАЛА

1

1

8 – 10 точки

Справям се отлично.

5 – 7 точки

Близо съм до успеха.

0 – 4 точки

Мога и по-добре.

Практическата задача проверява уменията
на учениците за работа във визуалната блокова
среда Scratch. В края на обучението в 4. клас всеки
ученик се очаква да може да създава своя компютърна игра, анимация или история, която може
да бъде управлявана от клавиатурата, мишката
или друго устройство. Предложените от авторите практически задачи изискват изпълнение
на следните дейности:
• управление на движението на героите чрез
клавиатурата, мишката или друго устройство (тъч екран, джойстик и др.);
• използване на блокове за разклонение.
Оценяването на отделните практически умения може да стане по следната скала:
• използва или създава свой декор – 0,5 т.
• използва или създава свой герой – 0,5 т.
• управлява действия в зависимост от верността на дадено условие – 3 т.
• сглобява крайна последователност от блокове, реализираща разклонен алгоритъм – 3 т.
• използва аритметични оператори и блокове, които ги представят – 3 т.

СКАЛА

8 – 10 точки

Справям се отлично.

5 – 7 точки

Близо съм до успеха.

0 – 4 точки

Мога и по-добре.
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Какво научих
в 3. клас. Входно
равнище

Видове информация

Информацията
и дигиталните
устройства

Работа с папки и
файлове

Информацията
в съвременното
общество

Информация.
Упражнение

2

3

4

5

6

Тема на
урочната
единица

1

Учебна
седмица
по ред

У

НЗ

НЗ

НЗ

НЗ

КР

Урочна
единица за
НЗ/У/О/КР
дидактически тест,
практическа задача

Методи, използвани при работата

беседа, демонстрация, практически
задачи

• Определя формите на представяне на информация;
• Групира устройствата според действията, които
извършват с информацията;
• Сравнява по големина файлове и мерни единици за
информация.

беседа, дискусия, практически задачи

• Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свобод- беседа, дискусия
ни за използване, копиране и разпространение;
• Разбира, че не всяка информация във виртуалното
пространство е достоверна.

• Разпознава файлове с различен вид информация;
• Може да именува, запазва и изтрива файлове.

• Знае какво са данни, файл, папка;
беседа, дискусия, демонстрация, практи• Разбира основното предназначение на дигиталните
чески задачи
устройства;
• Знае как се съхранява информацията в дигиталните
устройства;
• Знае как се обработва информацията в дигиталните
устройства;
• Разпознава и сравнява мерни единици за големината на
файловете, които използва.

беседа, дискусия
• Знае какво е информация;
• Познава начините за получаване на информация (включително с възприятията – слух, зрение, рецептори);
• Познава формите на представяне на информацията
(текстова, числова, звукова, графична).

Определяне на нивото на знания и умения по
компютърно моделиране в началото на учебната
година.

Очаквани резултати от обучението

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

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

Забележка
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Тема на
урочната
единица

Условия за безопасност в дигитална
среда

Информация
и дигитална
идентичност.
Обобщение

Използване на
блок за разклонение

Построяване на
разклонен алгоритъм по дадено
задание

Построяване
на разклонен
алгоритъм по
дадено задание.
Упражнение.

Конструиране на
разклонени алгоритми. Обобщение

Учебна
седмица
по ред

7

8

9

10

11

12

О

У

НЗ

НЗ

О

НЗ

Урочна
единица за
НЗ/У/О/КР
Методи, използвани при работата

• Познава и умее да работи във визуалната среда за
програмиране Scratch;
• Управлява действия в зависимост от верността на
дадено условие;
• Сглобява блокове, реализиращи разклонен алгоритъм.

• Управлява действия в зависимост от верността на
дадено условие;
• Сглобява блокове, реализиращи разклонен алгоритъм.

Сглобява крайна последователност от блокове,
реализиращи разклонен алгоритъм.

• Познава и умее да работи във визуалната среда за
програмиране Scratch;
• Определя кое твърдение е истина и кое е лъжа;
• Управлява действия в зависимост от верността на
дадено условие.

беседа, практически задачи

беседа, практически задачи

беседа, демонстрация,
практически задачи

беседа,
демонстрация,
практически задачи

• Знае какво е информация и кои са нейните форми;
беседа, дискусия, практически задачи
• Може да работи с папки и файлове;
• Знае, че дигиталните ресурси може да не са разрешени
за свободно използване, копиране и разпространение;
• Знае как се събира, съхранява, обработва и разпространява информацията в дигиталните устройства;
• Знае да разпознава и сравнява мерни единици за
големината на файловете.

беседа, дискусия,
• Знае, че не трябва да предоставя лични данни в
дигитална среда;
• Познава по-известни заплахи при работа в дигитална
среда;
• Знае как да получи помощ при необходимост;
• Познава етичните норми при работа в онлайн среда;
• Познава ползите и вредите от използването на
дигитални устройства за околната среда.

Очаквани резултати от обучението

Забележка
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Блокове за
аритметични
действия

Блокове за
аритметични
отношения

Блокове за
аритметични
действия,
аритметични
отношения и логически оператори.
Упражнение

Синхронизиране
на действията
на героите.
Управление на
движението на
героя (изчакване,
забавяне или
ускоряване)

Синхронизиране
на действията на
героите. Поява на
герой след настъпване на събитие

Синхронизиране
на действията на
героите. Поява на
герой след настъпване на събитие
– съобщение

14

15

16

17

18

Тема на
урочната
единица

13

Учебна
седмица
по ред

НЗ

НЗ

НЗ

У

НЗ

НЗ

Урочна
единица за
НЗ/У/О/КР

беседа,
практически задачи

беседа,
демонстрация,
практически задачи

беседа,
демонстрация,
практически задачи

Методи, използвани при работата

• Познава блокове, с помощта на които героят се
появява след настъпване на събитие – изпращане и
получаване на съобщение;
• Включва блокове за изпращане на съобщение към
повече от един герой;
• Използва блокове за изпращане на съобщение в средата и/или края на кода;
• Включва блокове за получаване на повече от едно
съобщение.

• Синхронизира движенията на повече герои;
• Използва начини за поява на герой
след настъпване на събитие.

беседа,
демонстрация,
практически задачи

беседа,
демонстрация,
практически задачи

• Използва блокове за движение;
беседа,
• Прилага начини за управление движението на героя за демонстрация,
ускоряване или забавяне.
практически задачи

• Използва блокове за сравняване на числа и логически
оператори.

• Използва блокове за сравняване на числа;
• Използва блокове за логически оператори;
• Познава допълнителни операции;
Влага блок в блок.

• Познава аритметичните оператори и блоковете,
които ги представят;
• Използва блок за избор на случайни (random) числа в
интервал.

Очаквани резултати от обучението
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Тема на
урочната
единица

Синхронизиране
на действията на
героите. Промяна
на външния вид
на герой с цел
постигане на
реалистични
анимации

Синхронизиране
на действията на
героите. Упражнение

Променливи

Променливи.
Упражнение

Работа във
визуална среда.
Обобщение

Възможности
за включване на
програмируеми
устройства към
визуалните среди

Изработване на
игра със средствата на конкретна
визуална среда

Учебна
седмица
по ред

19

20

21

22

23

24

25
НЗ

НЗ

О

У

НЗ

У

НЗ

Урочна
единица за
НЗ/У/О/КР

беседа,
практически задачи

беседа,
демонстрация,
практически задачи

беседа,
практически задачи

беседа,
демонстрация,
практически задачи

Методи, използвани при работата

• Знае как да подбере герои според зададения сюжет;
беседа,
• Умее да задава основни характеристики – костюми, и демонстрация,
да избира сцена;
практически задачи
• Задава правила за играта;
• Използва променливи за отчитане на резултата;
• Умее да сглоби код чрез блокове за управление на
героите в играта.

• Познава функционалността на бутоните на конкрет- беседа,
но устройство;
демонстрация,
• Умее да ползва бутоните за задаване на поредица от практически задачи
движения в различни посоки;
• Познава блокове от команди за включване на програмируеми устройства към дигитални устройства.

• Използва блокове за аритметични действия, аритме- беседа,
тични отношения и логически оператори;
практически задачи
• Синхронизира действията на героите;
• Използва променливи при създаване на кодове във
визуалната среда Scratch.

• Разбира същността на променливите;
• Създава и използва числови променливи.

• Разбира същността на променливите;
• Създава и именува променливи;
• Знае как се присвоява стойност на променлива;
• Използва числови променливи.

• Синхронизира движенията на повече герои;
• Познава и използва начини за поява на герой след
настъпване на събитие.

• Променя външността на героя;
• Променя костюмите на героя за по-реална анимация;
• Използва блокове за ефект;

Очаквани резултати от обучението

Забележка
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Тема на
урочната
единица

Създаване на
образователни
игри. Упражнение
– 2 ч.

Работа по проект. Упражнение
– 3 ч.

Годишен преговор. Обобщение

Какво научих
досега? Изходно
равнище

Учебна
седмица
по ред

26

27

28

29

КО

О

У

У

Урочна
единица за
НЗ/У/О/КР
Методи, използвани при работата

Определяне на нивото на знания и умения по компютър- дидактически тест,
но моделиране в края на учебната година.
практическа задача

Създава образователни игри с визуална среда за програ- беседа, практически задачи
миране.

Създава образователни игри с визуална среда за програ- практически задачи
миране.

Създава образователни игри с визуална среда за програ- практически задачи
миране.

Очаквани резултати от обучението

Забележка

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА IV 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 четвърти клас е върху усвояване на знания и умения за работа с информация и дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и синхронизиране на действия на героите чрез визуална среда за блоково
програмиране. Реализирането на компютърните модели във визуалната среда се подготвя с познати нагледни материали и средства.
Чрез темите, заложени в програмата, се цели и развиване на математически умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават тестове,
пъзели, игри и управляват роботизирани устройства. В хода на обучението те се запознават с
ползите и вредите от използването на дигитални устройства за околната среда. Изгражда се отговорно отношение на потребителите на дигитални технологии и етично безопасно поведение
в онлайн среда.
Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разно
образни задания за домашна работа. Работата в онлайн среда и публикуването на проекти и друга
информация трябва да бъдат под контрола на учител или родител.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Област на
компетентност
Дигитални устройства

Знания, умения и отношения
Познава функционалността на бутоните на конкретно устройство
Познава основните компоненти на дигиталното устройство и начините за включване на програмируеми устройства към тях
Познава етичните норми при работа с дигитални устройства
Познава ползите и вредите от използването на дигитални устройства за околната среда

Дигитална идентичност Прави разлика между дигитална и физическа идентичност и не предоставя лични
данни в дигитална среда
Познава основните заплахи при работа в дигитална среда и знае как да получи
помощ при необходимост
Информация

Познава начините за получаване на информация и формите за представянето є
Познава начините за съхраняване на информацията в дигиталните устройства
Познава формите на представяне на информацията (текстова, числова, звукова,
графична)
Разпознава и сравнява мерни единици за големината на файловете, които използва
Знае как се обработва информацията в дигиталните устройства
Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване, копиране и
разпространяване

Алгоритми

Познава конкретна среда за блоково програмиране и създава дигитално съдържание
Реализира линеен алгоритъм във визуална среда, като управлява движение на героите (изчакване, забавяне или ускоряване)
Експериментира с героите във визуалната среда, като задава основните им характеристики и ги подбира според определен сюжет
Сглобява код чрез блокове за управление на героите в играта
Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм
Създава проект, който включва анимация с повече от един обект и използване на
звук и текст
Представя в реална и виртуална среда свой проект
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Компетентности като очаквани резултати от обучението

•
•
•
•
• Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване,
копиране и разпространение
• Разбира, че не всяка информация във виртуалното пространство е
достоверна

1.2. Информацията и
дигиталните устройства

1.3. Информацията в
съвременното общество

• Определя дали дадено твърдение е истина или лъжа (true/false)
• Управлява действия в зависимост от верността на дадено условие
• Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща разклонен
алгоритъм

3.1. Използване на блок за
разклонение

3.2. Построяване на
разклонен алгоритъм по
дадено задание

ТЕМА 3. КОНСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ АЛГОРИТМИ

2.1. Условия за безопасност в • Не предоставя лични данни в дигитална среда
дигитална среда
• Познава по-известни заплахи при работа в дигитална среда
• Знае как да получи помощ при необходимост
• Познава етичните норми при работа в онлайн среда
• Познава ползите и вредите от използването на дигитални устройства за околната среда

ТЕМА 2. ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

Разбира основното предназначение на дигиталните устройства
Знае как се съхранява информацията в дигиталните устройства
Знае как се обработва информацията в дигиталните устройства
Разпознава и сравнява мерни единици за големината на файловете, които използва

• Познава начините за получаване на информация (включително с възприятията – слух, зрение, рецептори)
• Познава формите на представяне на информацията (текстова, числова, звукова, графична)

1.1. Видове информация

ТЕМА 1. ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА

Теми

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

данни
файл
папка

информация

Нови понятия
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• Разбира същността на променливите
• Създава и именува променливи
• Присвоява стойност и използва числови променливи

4.3. Променливи

• Познава функционалността на бутони на конкретно устройство
• Умее да ползва бутоните за задаване на поредица от движения в различни посоки
• Познава блокове от команди за включване на програмируеми устройства към дигитални устройства

• Определя необходимите ресурси за даден проект
• Избира вида на проекта, който ще изработи: тест, комикс, пъзел,
игра, калкулатор и др.
• Изготвя проекта и представя в реална и виртуална среда

6.2. Работа по проект

Знае как да подбере герои според зададения сюжет
Умее да задава основни характеристики – костюми и избира сцена
Задава правила за играта
Използва променливи за отчитане на резултата
Умее да сглоби код чрез блокове за управление на героите в играта

•
•
•
•
•

6.1. Изработка на игра със
средствата на конкретна
визуална среда

ТЕМА 6. СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

5.1. Възможности
за включване на
програмируеми устройства
към визуалните среди

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА

• Умее да управлява движението на героите (изчакване, забавяне или
ускоряване)
• Познава начини за поява на герой след настъпване на събитие
• Умее да манипулира външния вид на героя с цел постигане на реалистични анимации

4.2. Синхронизиране на
действията на героите

Познава аритметични оператори и блокове, които ги представят
Използва блокове за избор на случайни (random) числа в интервал
Използва блокове за сравняване на числа
Използва блокове за логически оператори
Познава допълнителни операции
Влага блок в блок

•
•
•
•
•
•

4.1. Блокове за
аритметични действия,
аритметични отношения и
логически оператори

ТЕМА 4. РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА

среда за програмиране
меню
бутон

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 четвърти клас се оценяват предимно чрез резултата от
практически дейности и работа по проект, като за отделни теми и за обобщение се използват устни и писмени форми на проверка.

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

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности в
областта на българския
език

• Създаване на диалози и монолози в дигиталния проект.
• Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към създадените
герои, картини, епизоди.
• Създаване на комикси.

Умения за общуване на
чужди езици

Математическа
компетентност и основни
компетентности в
областта на природните
науки и на технологиите
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• Слушане и разбиране на устни и писмени съобщения в различни комуникационни ситуации (познати теми или характерни за ежедневието).
• Използване на помощни материали (напр. бележки, диаграми, карти)
с цел разбиране или създаване на анимация.

• Предвиждане на стойността на резултат от действие.
• Моделиране на практически ситуации с числа и аритметични действия.
• Моделиране с числени изрази ситуации, описани с отношенията
„с… повече от…“, „с… по-малко от…“, „…пъти повече от…“ и
„…пъти по-малко от…“ (с до три пресмятания).
• Описване на ситуации от заобикалящия ни реален свят с математически модел (задачи от покупко-продажби и обиколки на фигури).
• Използване на електронен калкулатор.

• Използване на възможностите на дигиталните технологии за подпомагане на аналитичното мислене и креативността.
Дигитална компетентност
• Избор на подходящи приложения (визуална среда, графични редактори) за създаване и представяне на идеи, чувства и мисли.

Умения за учене

• Търсене, обработка и използване на информация за решаване на даден проблем.
• Прилагане на изучаваното при изработка на проекти за създаване на
дигитални продукти.
• Развиване на критическо мислене чрез търсене и намиране на грешки
и тяхното коригиране.
• Използване на изучаваната среда за експериментиране.

Социални и граждански
компетентности

• Изграждане на толерантно отношение чрез приемането на различни
гледни точки по отношение на една и съща учебна задача.
• Представяне на проект в дигитална или реална среда.
• Познаване на опасностите при работа в дигитална среда.

Инициативност и
предприемчивост

• Планиране на дейностите, ефективно разпределение във времето
и адекватен избор на начини, средства, материали за постигане на
учебната задача.
• Създаване на продукти в резултат от проектна дейност – тес
тове, пъзели, калкулатор.

Културна компетентност
и умения за изразяване чрез
творчество

• Създаване на собствени проекти – пъзели, истории и др., представящи български и чужди културни традиции.
• Създаване на анимации с подходящ визуален и аудиоматериал при
спазване на художествени стандарти.

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

• Изработване на проекти – тестове, пъзели, анимации с екологична
насоченост.
• Изработване на игри с елементи от познати спортове и демонстриращи здравословен начин на живот.
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