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УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  
В ЧЕТВЪРТИ КЛАС И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ В УЧЕБНИКА

Учебният комплект се състои от учебник, учебна тетрадка, CD и книга за учителя. Темите в него са раз-
работени в съответствие с изискванията на учебната програма по компютърно моделиране в четвърти клас, 
очакваните резултати от обучението в различните области на компетентност и връзката им с отделните клю-
чови компетентности.

Учебният предмет компютърно моделиране е основополагащ за придобиване на дигитална компетентност, 
логическо и критично мислене, справяне с проблеми, вземане на решения, инициативност, творчество, поема-
не на отговорност и работа в екип.

Специфичните цели на обучението по компютърно моделиране, залегнали в Държавния образователен 
стандарт за начален етап на основната степен на образование, са ученикът да:

• може да работи с конкретно дигитално устройство и да знае основни правила за безопасна работа с ус-
тройството 

• разпознава вида на данните, с които работи, и знае как да запазва и изтрива файлове
• изразява идеи чрез моделиране във визуална среда за блоково програмиране
• създава анимиран проект с използване на алгоритми с условие и повторение
• различава дигитална и реална идентичност и знае основни правила за работа в дигитална среда.

Очакваните резултати от обучението по КМ в 4. клас в четирите области на компетентност са:
Област на компетентност – Дигитални устройства
В резултат на обучението си ученикът:
• 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.

Област на компетентност – Дигитална идентичност
В резултат на обучението си ученикът:
• 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. 

Област на компетентност – Информация
В резултат на обучението си ученикът:
• познава начините за получаване на информация и формите за представянето ѝ 
• 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. 

Област на компетентност – Алгоритми
В резултат на обучението си ученикът:
• познава конкретна среда за блоково програмиране и създава дигитално съдържание 
• реализира линеен алгоритъм във визуална среда, като управлява движение на героите (изчакване, заба-

вяне 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 разклонен 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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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 ком-
пютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. 

В резултат на обучението учениците ще:
• познават начините за получаване на информация и формите на нейното представяне
• знаят как се съхранява и как се обработва информацията в дигиталните устройства
• разпознават и сравняват мерните единици за файловете, които използват
• разбират основното предназначение на дигиталните устройства
• разбират, че дигиталните ресурси може да не са свободни за използване, копиране и разпространение
• разбират, че не всяка информация във виртуалното пространство е достоверна
• познават по-известни заплахи при работа в дигитална среда и ще се научат да не предоставят лични данни 
• се запознаят с етичните норми при работа в онлайн среда
• научат ползите и вредите от използването на дигиталните устройства за околната среда
• определят дали дадено твърдение е истина или лъжа (true/false) и управляват действия в зависимост от 

верността на дадено твърдение
• сглобяват крайна последователност от блокове, реализираща разклонен алгоритъм
• познават аритметични оператори и блокове, които ги представят
• използват блокове за избор на случайни (random) числа в интервал
• използват блокове за сравняване на числа и за логически оператори, както и да влагат блок в блок
• синхронизират действията на героите, като умеят да управляват движението им (изчакване, забавяне или 

ускоряване)
• умеят да манипулират външния вид на героя с цел постигане на реалистични анимации
• разбират същността на променливите, ще ги създават и именуват, ще им присвояват стойности и ще 

използват числови променливи
• познават функционалността на бутони на конкретно устройство
• умеят да ползват бутоните за задаване на поредица от движения в различни посоки
• познават блокове от команди за включване на програмируеми устройства към дигитални устройства
• създават образователни игри, като подбират герои според зададен сюжет, задават основни характерис-

тики – костюми и избират сцена, задават правила на играта и използват променливи за отчитане на резултата, 
както и да сглобяват код чрез блокове за управление на героите в играта

• определят необходимите ресурси за даден проект, избират вида му – тест, комикс, пъзел, игра, калкула-
тор и др.

• изготвят проекта и ще го представят в реална и виртуална среда.

Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
1. Информация
2. Дигитална идентичност
3. Конструиране на разклонени алгоритми
4. Работа във визуална среда
5. Управление на програмируеми устройства
6. Създаване на образователни игри

Акцентът в обучението в четвърти клас е върху усвояване на знания и умения за работа с дигитални 
устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и син-
хронизиране на действията на героите чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на ком-
пютърните модели във визуалната среда се подготвя с познати нагледни материали и средства. Чрез теми-
те, заложени в програмата, се цели и развиване на математически умения, логическо мислене и творчество. 
Учениците използват програмна среда, чрез която създават тестове, свои интерактивни истории, анимации, 
образователни игри и пъзели и управляват роботизирани устройства. В хода на обучението те се запознават 
с ползите и вредите от използването на дигитални устройства за околната среда. При развиване на умения 
по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките 
на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва активна 
работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по други 
учебни предмети. Работата в онлайн среда и публикуването на проекти и друга информация трябва да бъдат 
под контрола на учител или родител.

Учебникът е структуриран по уроци. Разработени са 34 урока (включително и уроци за проверка и оцен-
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ка на знанията). Спазено е препоръчителното процентно разпределение по видове уроци съгласно учебната 
програма.

Учебникът съдържа обръщение към ученика и указания как да го използва, както и кратко описание на 
рубриките. Има ясен апарат за ориентиране, като добре са отделени и оцветени различните видове уроци и 
дейности. 

Учебникът съдържа четири вида уроци – за нови знания и умения, за упражнения и работа по проект, за 
затвърдяване на новите знания и за обобщение и диагностика на входното и изходното ниво. По-голяма част 
от часовете са предвидени като комбинирани уроци, в които освен получаването на нови знания учениците 
изпълняват и практически задачи. 

Освен задачите в учебника, за част от които има разработени ресурси в CD към учебника, се предлага и 
електронен вариант на учебника с допълнителни материали, който периодично ще се допълва и обновява. 
Електронният вариант на учебника по КМ следва структурата на книжното тяло. Електронните ресурси са 
разположени по теми и страници. Всеки от електронните ресурси има название, което дава представа за съ-
държанието и предназначението му. Всички електронни ресурси могат да се използват според преценката на 
учителя – в уроци за нови знания, в упражнения, обобщителни уроци, както и за проверка на знанията и уме-
нията на учениците. Подходящи са за самостоятелна работа и самооценка.

Съдържа общо 86 ресурса, от които: 
• видеоресурси, проследяващи начина на изпълнение на поставените задачите в урока – 45;
• контролни файлове с решенията на поставените задачи – 34;
• интерактивни задачи – 4;
• програми от диска към учебника – 3. 

Необходимо е в първия урок в компютърна зала да се проведе начален инструктаж за безопасност на уче-
ниците. Инструктажът следва да съдържа нормите, хигиенните правила при работа с дигитални устройства, 
правните и етичните аспекти при работа с информационни технологии, вредните последствия от продължи-
телни занимания и компютърни игри.

Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
Знанията и уменията на учениците от четвърти клас се оценяват предимно чрез резултата от работата по 

проекти, като за отделни теми и за обобщение се използват устни и писмени форми на проверка.
При оценяване на проект се използва критериална матрица, като се поставя оценка по всеки критерий.
За всички форми на оценяване поставената оценка е с качествен показател, който може да бъде изразен 

вербално или невербално.

Дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни връзки
Компетентности в областта на българския език (примерни дейности и междупредметни връзки):
• 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: 
• 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.

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на 
технологиите: 

• 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-про-

дажби и обиколки на фигури) 
• използване на електронен калкулатор. 
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Дигитална компетентност: 
• използване на възможностите на дигиталните технологии за подпомагане на аналитичното мислене и 

креативността 
• 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 – тестове, пъзели, калкулатор. 

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество: 
• създаване на собствени проекти – пъзели, истории и др., представящи български и чужди културни тра-

диции 
• създаване на анимации с подходящ визуален и аудио материал, спазвайки 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.

Общо представяне на учебния комплект и концепция на авторския екип
Учебникът запознава учениците с учебното съдържание, предвидено по учебната програма, и реализира 

примерите на базата на средата Scratch.
Комплектът по компютърно моделиране (КМ) представлява система от дидактически средства, предназна-

чена за ефективна реализация на целите на обучението. Той представя спецификата на блоковото програмира-
не, разширява и допълва придобитите в трети клас знания и е практически насочен към усвояване на по-широк 
обхват на уменията, залегнали в учебната програма. Особеностите на науката за компютърното програмиране 
предполагат да се акцентира върху приложната страна на изучаването ѝ, което е и в основата на концепцията 
за структурирането и съдържанието на настоящия комплект.

Комплектът съдържа:
• учебник
• учебна тетрадка
• книга за учителя
• CD с електронни ресурси.

Учебник
Като логично продължение на авторската концепция от учебника за трети клас учебното съдържание в 

четвърти клас отново е сюжетно ориентирано. Докато в първата година на изучаване на учебния предмет КМ 
учениците през целия период работеха по един проект, то в учебника за 4. клас се редуват уроци за нови зна-
ния с уроци за изпълнение на проекти. Така структурирано, съдържанието дава по-широки възможности на 
учителя за адаптиране на дейностите към специфичното темпо на работа на всеки от учениците. 

Учебникът е структуриран чрез последователното редуване на уроци за нови знания и умения и следва-
щите ги уроци за упражнения при спазване на предвиденото в учебната програма разпределение и обвърза-
но със сюжетната линия. 
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Заглавията на уроците за нови знания служат за ориентир коя от темите/подтемите от учебната програ-
ма е акцент в конкретния урок.

При уроците за затвърдяване, упражнения и обобщение заглавията са обвързани със сюжета на конкрет-
ния проект. Следвайки сюжетната линия и изпълнявайки определени задачи, учениците усвояват с лекота 
новите понятия и умения.

Авторите продължават идеята от учебника за трети клас да не следват реда на темите от учебната програ-
ма, а да ги комбинират в съответствие с водещата компетентност. 

Включените в учебника уроци са: уроци за нови знания; уроци за упражнения и проекти; уроци за кон-
трол и оценка. Това разделяне на уроците е условно според основния акцент в урока.

Вид Брой % от ЗП

Нови знания 17 50%

Упражнения и проекти 10 30%

Затвърдяване на новите знания и обобщение 5 14%

Диагностика 2 6%

Структура на учебника
Основният учебен материал в учебника е представен като комбинация между текст и визуални пояснения 

(примери). 
Обособени са три рубрики, представени чрез икони (авторски изображения, наподобяващи блок от демон-

стрираната среда за програмиране в три различни цвята). Всяка икона посочва вида на предстоящата дейност. 
Рубриките служат за ориентир във вида на дейностите – за усвояване на нови знания, за индивидуална прак-
тическа работа и за работа в екип или с помощта на възрастен. 

Новите понятия се дефинират и въвеждат последователно, като освен с рубриката (съответната пиктограма 
за нови знания) се използва и знак за обозначаване на новото. За онагледяване на знанията и новите умения 
в средата на Scratch2.0 се ползва образ на компютърна мишка като основен герой. Така се избягват стандарт-
ните образи на средата и се акцентира върху основните цели на предмета – запознаване и умения за работа с 
дигитални устройства и развитие на алгоритмичното мислене у учениците.

Апаратът за ориентиране включва цветово разграничение на различните видове уроци и изображения на 
пиктограми с поясняващ текст за вида на съответната рубрика – „Уча и зная“, „Пробвам и мога“, „Да напра-
вим заедно“, „Запомни“, „Помощ от Софти“, „Зареди от диска“.

Апаратът за контрол включва два диагностични теста – входящ и изходящ тест, разположени във втория 
урок и в предпоследния. При поставяне на проблемни ситуации за разрешаване и теми за учебни проектни 
задачи е налице стремеж за осъществяване на междупредметни връзки. В учебника е предвидено да се работи 
в среда за визуално програмиране Scratch в режим офлайн.

От сайта на адрес https://scratch.mit.edu/download може да се изтегли средата за работа в режим извън ли-
ния (офлайн). Може да се инсталира редакторът Scratch 2.0, да се работи по проектите без връзка с интернет. 
Тази версия работи на Mac, Windows и някои версии на Linux (32-битов). 

Учебна тетрадка
Учебната тетрадка по компютърно моделиране е част от учебния комплект по предмета. Съдържа 28 теми, 

обхващащи урочните единици за нови знания и за упражнение. Номерацията на темите отговаря на съответни-
те номера на уроците в учебника. Предназначена е за работа в клас или вкъщи. Съдържа задачи, с които се до-
пълват и упражняват знанията, уменията и компетентностите за работа с информация и дигитални устройства, 
работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия, синхронизиране на 
действията на героите в използваната визуална среда за блоково програмиране. Чрез тях се развиват матема-
тическите умения, логическото и творческото мислене на учениците. Част от задачите подпомагат овладява-
нето и затвърждаването на уменията, а друга част са предназначени за надграждане на уменията и за ученици, 
които работят по-бързо.

В тетрадката са включени работни листове за установяване на входното и на изходното равнище на знани-
ята и уменията.
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УТВЪРДИЛ

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Уроци за нови знания и умения НЗ 17 часа

Уроци за упражнения и работа по проект У 10 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания за обобщение О 4 часа

Уроци за диагностика на входното и изходното ниво Д 2 часа

Годишен хорариум: 34 часа
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М
ес

ец

С
ед

м
иц

а
Тема на  

урочната
единица

Вид 
на 

урока
Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови

понятия
Контекст и дейности 

(за всеки урок)

Методи и форми 
на оценяване  
по теми и/или 

раздели

Забележка
(дидактически 
средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
жание и др.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 Kaк да разкажа 
за игрите си? У

Познава основни понятия и техники в компютърното моделиране 
чрез блокова среда за визуално програмиране. Умее да разчита и до-
пълва код, реализиращ линеен и цикличен алгоритъм.

Разглеждат готови програми от ресурсни-
те файлове и по тях допълват според из-
исквания задачите. Работи се съвместно с 
учебна тетрадка.

Преговор

2 2 Знаеш ли? Д

Знае, че устройството може да изпълнява различни задачи след зада-
ване на точни и ясни команди. 
Познава основни блок-команди в конкретна визуална среда за про-
грамиране с инсталирана съответна програма.
Познава основните проблеми, свързани със здравословното състоя-
ние на човека, използващ дигитални устройства. 
Познава правила за предотвратяване на физическа преумора и трав-
ми след продължителна работа в дигитална среда. 

Решават тест и работят в учебната тет-
радка. 

Входящо формира-
що оценяване

3 3
Информация, за-
писване на файл, 

папка
НЗ

Познава начините за получаване на информация (включително с въз-
приятията – слух, зрение, рецептори).
Познава основните единици за измерване и съхранение на информа-
ция.
Познава формите на представяне на информацията (текстова, число-
ва, звукова, графична).
Умее да съхранява информация като файл. 
Разбира основното предназначение на дигиталните устройства.

информация, 
данни, файл, папка

Работи с учебната тетрадка.
Запознава се и научава мерните единици 
за информация и връзките между тях.
Разглежда различни носители на информа-
ция.
Разпознава различен вид информация.

Текущо формира-
що оценяване

4 4
Разклонен алго-
ритъм и блокове 

за сетива
НЗ

Определя дали дадено твърдение е истина или лъжа.
Управлява действия в зависимост от верността на дадено твърдение.

блокове за сетива, блок 
за условие и разклонява-
не, разклонен алгоритъм

Използва блокове от групата Сетива за 
формулиране на условия и вграждане в 
блок за разклоняване.

Текущо формира-
що оценяване

 5 5 Светкавици У

Използва блок за разклоняване в код на програма, изпълняваща кон-
кретна задача. Използва блокове от група Сетива за формулиране на 
условие.
Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща разкло-
нен алгоритъм.

Експериментира в средата.
Сглобява блокове.
Работи в учебната тетрадка.
Подрежда файлове по големина.

Текущо формира-
що оценяване

6 6 Как да премина 
през лабиринта? У

Комбинира цикличен алгоритъм с блок за условие.
Използва стрелките от клавиатурата за управление на програмата.

Конструира код по зададено условие. 
Свързва управлението в клавиши от кла-
виатурата – клавиши със стрелки.

Текущо формира-
що оценяване

7 7 Аритметични 
оператори НЗ

Познава блокове за извършване на аритметични действия.
Познава начина на използване на аритметичните оператори.

аритметични оператори,
числови типове данни

Използва аритметични блокове в алгорит-
ми за изчисления.

Текущо формира-
що оценяване

8 8 Стаята с тайните У

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване на задачи.
Комбинира блокове за движение и блокове за аритметични операции.
Задава позиция на героя върху сцената.
Поставя героя в различни начални позиции и го премества при необ-
ходимост. 
Описва познати геометрични фигури. 

Посочва правилно подреждане на блокове 
от множество отговори. Задава промяна 
на движението. Наблюдава настъпващи 
промени при движение и прави изводи.

формиращо оценя-
ване
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М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

Тема на  
урочната
единица

Вид 
на 

урока
Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови

понятия
Контекст и дейности 

(за всеки урок)

Методи и форми 
на оценяване  
по теми и/или 

раздели

Забележка
(дидактически 
средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
жание и др.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 Kaк да разкажа 
за игрите си? У

Познава основни понятия и техники в компютърното моделиране 
чрез блокова среда за визуално програмиране. Умее да разчита и до-
пълва код, реализиращ линеен и цикличен алгоритъм.

Разглеждат готови програми от ресурсни-
те файлове и по тях допълват според из-
исквания задачите. Работи се съвместно с 
учебна тетрадка.

Преговор

2 2 Знаеш ли? Д

Знае, че устройството може да изпълнява различни задачи след зада-
ване на точни и ясни команди. 
Познава основни блок-команди в конкретна визуална среда за про-
грамиране с инсталирана съответна програма.
Познава основните проблеми, свързани със здравословното състоя-
ние на човека, използващ дигитални устройства. 
Познава правила за предотвратяване на физическа преумора и трав-
ми след продължителна работа в дигитална среда. 

Решават тест и работят в учебната тет-
радка. 

Входящо формира-
що оценяване

3 3
Информация, за-
писване на файл, 

папка
НЗ

Познава начините за получаване на информация (включително с въз-
приятията – слух, зрение, рецептори).
Познава основните единици за измерване и съхранение на информа-
ция.
Познава формите на представяне на информацията (текстова, число-
ва, звукова, графична).
Умее да съхранява информация като файл. 
Разбира основното предназначение на дигиталните устройства.

информация, 
данни, файл, папка

Работи с учебната тетрадка.
Запознава се и научава мерните единици 
за информация и връзките между тях.
Разглежда различни носители на информа-
ция.
Разпознава различен вид информация.

Текущо формира-
що оценяване

4 4
Разклонен алго-
ритъм и блокове 

за сетива
НЗ

Определя дали дадено твърдение е истина или лъжа.
Управлява действия в зависимост от верността на дадено твърдение.

блокове за сетива, блок 
за условие и разклонява-
не, разклонен алгоритъм

Използва блокове от групата Сетива за 
формулиране на условия и вграждане в 
блок за разклоняване.

Текущо формира-
що оценяване

 5 5 Светкавици У

Използва блок за разклоняване в код на програма, изпълняваща кон-
кретна задача. Използва блокове от група Сетива за формулиране на 
условие.
Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща разкло-
нен алгоритъм.

Експериментира в средата.
Сглобява блокове.
Работи в учебната тетрадка.
Подрежда файлове по големина.

Текущо формира-
що оценяване

6 6 Как да премина 
през лабиринта? У

Комбинира цикличен алгоритъм с блок за условие.
Използва стрелките от клавиатурата за управление на програмата.

Конструира код по зададено условие. 
Свързва управлението в клавиши от кла-
виатурата – клавиши със стрелки.

Текущо формира-
що оценяване

7 7 Аритметични 
оператори НЗ

Познава блокове за извършване на аритметични действия.
Познава начина на използване на аритметичните оператори.

аритметични оператори,
числови типове данни

Използва аритметични блокове в алгорит-
ми за изчисления.

Текущо формира-
що оценяване

8 8 Стаята с тайните У

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване на задачи.
Комбинира блокове за движение и блокове за аритметични операции.
Задава позиция на героя върху сцената.
Поставя героя в различни начални позиции и го премества при необ-
ходимост. 
Описва познати геометрични фигури. 

Посочва правилно подреждане на блокове 
от множество отговори. Задава промяна 
на движението. Наблюдава настъпващи 
промени при движение и прави изводи.

формиращо оценя-
ване
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М
ес

ец

С
ед

м
иц

а
Тема на  

урочната
единица

Вид 
на 

урока
Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови

понятия
Контекст и дейности 

(за всеки урок)

Методи и форми 
на оценяване  
по теми и/или 

раздели

Забележка
(дидактически 
средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
жание и др.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9 9 Случайни числа НЗ

Използва блокове за избор на случайни числа в интервал.
Знае какво е интервал от числа.
Работи с предоставените от средата бутони и блокове за решаване на 
поставена задача. 

случайно число,
оператор за генериране 
на случайно число

Използва оператор за получаване на слу-
чайно число в зададен интервал.

Текущо формира-
що оценяване

10 10 Пазачите на сък-
ровища У

Използва блокове от групата Оператори за изчисления със зададени 
и случайни числа.
Умее да подрежда блокове в указана последователност. 

Влага блокове един в друг.
Придвижва обект до случайно избрана цел 
и задържа героя на сцената с обръщане в 
произволна посока.

Текущо формира-
що оценяване

11 11 Променливи НЗ

Знае какво са данни и как се обработват.
Разбира същността на променливите. 
Създава и именува променливи.

данни,
променлива,
локална променлива,
глобална променлива,
име на променлива 

Създава и именува променливи, използ-
вайки блок от група Данни.

Текущо формира-
що оценяване

12 12 Улавям духчета О

Знае как да използва променливи за създаване на програма с универ-
сален характер и приложение.

Задава начална стойност на променлива.
Присвоява стойност на променлива.
Използва променлива за броене на обекти.
Конструира условие за броене.
Работи в екип.

Текущо формира-
що оценяване

13 13
Споделям във 
виртуалното 
пространство

НЗ

Разбира какво е виртуално пространство.
Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за ползване, 
копиране и разпространение.
Познава вредите за хората и околната среда при изхвърляне на тех-
нологични отпадъци.

виртуална среда, диги-
тален ресурс, авторско 
право,
технологичен отпадък

Разглежда различни ресурси и определя 
дали са свободни за ползване.
Проучва вредните последствия при про-
изводство и рециклиране на дигитални ус-
тройства.

Текущо формира-
що оценяване

14 14 Логически опера-
тори НЗ

Познава начини за сравняване на числа. Познава логически операто-
ри – част от група Оператори.
Знае как се използват (чрез влагане) логическите оператори и целта 
за ползването им.

вярно условие,
невярно условие

Създава код по задание при използване на 
логически оператори и оператори от изу-
чените блокове.
Умее да формулира условия.

Текущо формира-
що оценяване

15 15 Как да разгова-
рям с дракони? У

Прилага логически оператори при формулиране на условия.
Сравнява величини и стойности на променливи.
Комбинира познатите досега блокове за формулиране на условия.

логическо условие Избира подходящи за целта блокове за 
правилни условия за реализация на раз-
клонен алгоритъм.
Сравнява величини от числов тип.
Работи в учебната тетрадка.

Текущо формира-
що оценяване

16 16 Оператори за 
работа с текст НЗ

Познава команди за обработка на текстови данни.
Знае какъв е резултатът от действието им върху даден текст или тек-
стова променлива.
Познава допълнителни операции.

текстов тип данни,
дължина на текст,
съединяване на текстове,
позиция на буква в текст

Обработва текст със специфичните 
блок-команди от група Оператори.

Текущо формира-
що оценяване

17 17
Преминавам 

през коридора с 
рицаря

У

Прилага оператори за обработка на текст в конкретна задача.
Влага блок в блок.
Синхронизира поява на текст и движение на герои. 

Синхронизира движенията и разговорите 
на повече от един герой последователно и 
с нужното изчакване.
Работи в екип. 

18 18 Опасности в ди-
гиталния свят НЗ

Познава по-известни заплахи за работа в дигитална среда.
Не предоставя лични данни в дигитална среда.
Знае как да получи помощ при необходимост.

лични данни,
комуникация чрез ком-
пютърна мрежа,
компютърни престъпле-
ния

Разпознава опасните рискове във виртуал-
ното пространство.
Решава тест за безопасност в интернет.
Разбира, че не всяка информация във вир-
туалното пространство е достоверна.

Текущо формира-
що оценяване
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средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
жание и др.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

9 9 Случайни числа НЗ

Използва блокове за избор на случайни числа в интервал.
Знае какво е интервал от числа.
Работи с предоставените от средата бутони и блокове за решаване на 
поставена задача. 

случайно число,
оператор за генериране 
на случайно число

Използва оператор за получаване на слу-
чайно число в зададен интервал.

Текущо формира-
що оценяване

10 10 Пазачите на сък-
ровища У

Използва блокове от групата Оператори за изчисления със зададени 
и случайни числа.
Умее да подрежда блокове в указана последователност. 

Влага блокове един в друг.
Придвижва обект до случайно избрана цел 
и задържа героя на сцената с обръщане в 
произволна посока.

Текущо формира-
що оценяване

11 11 Променливи НЗ

Знае какво са данни и как се обработват.
Разбира същността на променливите. 
Създава и именува променливи.

данни,
променлива,
локална променлива,
глобална променлива,
име на променлива 

Създава и именува променливи, използ-
вайки блок от група Данни.

Текущо формира-
що оценяване

12 12 Улавям духчета О

Знае как да използва променливи за създаване на програма с универ-
сален характер и приложение.

Задава начална стойност на променлива.
Присвоява стойност на променлива.
Използва променлива за броене на обекти.
Конструира условие за броене.
Работи в екип.

Текущо формира-
що оценяване

13 13
Споделям във 
виртуалното 
пространство

НЗ

Разбира какво е виртуално пространство.
Разбира, че дигиталните ресурси може да не са свободни за ползване, 
копиране и разпространение.
Познава вредите за хората и околната среда при изхвърляне на тех-
нологични отпадъци.

виртуална среда, диги-
тален ресурс, авторско 
право,
технологичен отпадък

Разглежда различни ресурси и определя 
дали са свободни за ползване.
Проучва вредните последствия при про-
изводство и рециклиране на дигитални ус-
тройства.

Текущо формира-
що оценяване

14 14 Логически опера-
тори НЗ

Познава начини за сравняване на числа. Познава логически операто-
ри – част от група Оператори.
Знае как се използват (чрез влагане) логическите оператори и целта 
за ползването им.

вярно условие,
невярно условие

Създава код по задание при използване на 
логически оператори и оператори от изу-
чените блокове.
Умее да формулира условия.

Текущо формира-
що оценяване

15 15 Как да разгова-
рям с дракони? У

Прилага логически оператори при формулиране на условия.
Сравнява величини и стойности на променливи.
Комбинира познатите досега блокове за формулиране на условия.

логическо условие Избира подходящи за целта блокове за 
правилни условия за реализация на раз-
клонен алгоритъм.
Сравнява величини от числов тип.
Работи в учебната тетрадка.

Текущо формира-
що оценяване

16 16 Оператори за 
работа с текст НЗ

Познава команди за обработка на текстови данни.
Знае какъв е резултатът от действието им върху даден текст или тек-
стова променлива.
Познава допълнителни операции.

текстов тип данни,
дължина на текст,
съединяване на текстове,
позиция на буква в текст

Обработва текст със специфичните 
блок-команди от група Оператори.

Текущо формира-
що оценяване

17 17
Преминавам 

през коридора с 
рицаря

У

Прилага оператори за обработка на текст в конкретна задача.
Влага блок в блок.
Синхронизира поява на текст и движение на герои. 

Синхронизира движенията и разговорите 
на повече от един герой последователно и 
с нужното изчакване.
Работи в екип. 

18 18 Опасности в ди-
гиталния свят НЗ

Познава по-известни заплахи за работа в дигитална среда.
Не предоставя лични данни в дигитална среда.
Знае как да получи помощ при необходимост.

лични данни,
комуникация чрез ком-
пютърна мрежа,
компютърни престъпле-
ния

Разпознава опасните рискове във виртуал-
ното пространство.
Решава тест за безопасност в интернет.
Разбира, че не всяка информация във вир-
туалното пространство е достоверна.

Текущо формира-
що оценяване
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по теми и/или 

раздели

Забележка
(дидактически 
средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
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19 19
Синхронизиране 
чрез размяна на 

съобщения НЗ

Познава блокове за размяна на съобщения между герои – връзка меж-
ду програмен код за различни обекти.
Управлява поява на герой и промяна във външния му вид след размя-
на на съобщения.

съобщение, събитие,
изпълнение на събитие, 
име на съобщение

Конструира код с изпращане и получаване 
на съобщения.
Умее да манипулира външния вид на героя 
след настъпване на събитие.

Текущо формира-
що оценяване

20 20
Изкачване по 
изчезващите 

стълби
У

Сглобява крайна последователност от блокове, реализиращи цикли-
чен алгоритъм с използване на блокове за размяна на съобщения.

Използва събития – избира герой и стрел-
ки от клавиатурата за стартиране на из-
пълнението на програми.

21 21
Промяна в 

движението на 
героите

НЗ

Познава техники за контролиране на движението на герои чрез изме-
нение на стойности на променливи.

забавяне на движението, 
ускоряване на движение-
то

Създава променливи.
Сглобява код по образец. Контролира дви-
жението според необходимост от забавяне 
или ускоряване.

Текущо формира-
що оценявне

22 22 През коридора с 
пружините У

Прилага техники за управление на движението и използва стрелки от 
клавиатурата.

Изпълнявайки задачите, затвърждава зна-
нията си.
Използва учебната тетрадка.

Текущо формира-
що оценяване

23 23
Как да мина по 
невидимата пъ-

тека?
О

Знае как да подбере герои според зададения сюжет.
Прилага усвоени техники за изпълнение на циклични и разклонени 
алгоритми.

Прилага наученото.
Работи в екип.

Текущо формира-
що оценявне

24 24 Справяне със 
сложни условия НЗ

Знае как могат да се свързват повече от едно условия.
Използва сложно логическо условие.
Знае с кои съюзи се получават сложните логически условия.

сложно логическо усло-
вие, команда ИЛИ

Познава действието на блоковете. 
Експериментира и прилага сложно логичес-
ко условие в оператор за разклоняване.

Текущо формира-
що оценяване

25 25 Всички условия 
или никое НЗ

Свързва две и повече условия с помощта на съюза И.
Образува логическо отрицание.

команда И, команда НЕ Експериментира, влага блокове и използ-
ва познати средства за решаване на поста-
вените задачи.

Текущо формира-
що оценяване

26 26 Създава нови 
блокове НЗ

Използва възможностите на средата за програмиране за създаване на 
нови блокове.
Знае кога е възможно да се създават нови блокове.

блок, съдържащ в себе 
си програмен код,
параметър

Създава нови блокове.
Изчертава фигури.

Текущо формира-
що оценяване

27 27 Клониране на 
обекти и герои НЗ

Познава същността на техниката – създаване на копия на обект, който 
повтаря свойствата му, но се управлява от един код, този на ориги-
нала.

клонинг на обект,
свойства на обекта

Познава и намира блокове за създаване на 
клонинги на герои.
Създава код по образец с използване на 
клонинги.

Текущо формира-
що оценяване

28 28 Отскачам или 
иначе падам НЗ

Познава пълната форма на условен оператор „Ако… то… иначе…“.
Управлява герои и обекти.

пълен условен оператор, 
влагане на условен опе-
ратор

Сравнява действието на двата условни 
оператора.
Конструира код по образец.

Текущо формира-
що оценяване

29 29 Откраднатата 
информация У

Прилага условни оператори при създаване на игра за познаване на 
число.

Използва променливи за съхраняване на 
числова стойност.
Задава начална стойност на променлива.
Управлява изменението на променлива 
чрез условия и условен оператор.

Текущо формира-
що оценяване

30 30 Пресмятам броя 
на звездите О

Планира и подготвя ресурси за реализиране на проект – калкулатор. Създава план, определя ресурси – герои, 
декори, връзки, променливи, и сглобява 
код за реализация на играта.

Текущо формира-
що оценяване

31 31 Програмируеми 
устройства НЗ

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

бутони, програмируемо 
устройство, функцио-
налност на бутон

Използва бутоните за задаване на пореди-
ца от движения в различни посоки.
Разглежда и анализира различни примери.
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19 19
Синхронизиране 
чрез размяна на 

съобщения НЗ

Познава блокове за размяна на съобщения между герои – връзка меж-
ду програмен код за различни обекти.
Управлява поява на герой и промяна във външния му вид след размя-
на на съобщения.

съобщение, събитие,
изпълнение на събитие, 
име на съобщение

Конструира код с изпращане и получаване 
на съобщения.
Умее да манипулира външния вид на героя 
след настъпване на събитие.

Текущо формира-
що оценяване

20 20
Изкачване по 
изчезващите 

стълби
У

Сглобява крайна последователност от блокове, реализиращи цикли-
чен алгоритъм с използване на блокове за размяна на съобщения.

Използва събития – избира герой и стрел-
ки от клавиатурата за стартиране на из-
пълнението на програми.

21 21
Промяна в 

движението на 
героите

НЗ

Познава техники за контролиране на движението на герои чрез изме-
нение на стойности на променливи.

забавяне на движението, 
ускоряване на движение-
то

Създава променливи.
Сглобява код по образец. Контролира дви-
жението според необходимост от забавяне 
или ускоряване.

Текущо формира-
що оценявне

22 22 През коридора с 
пружините У

Прилага техники за управление на движението и използва стрелки от 
клавиатурата.

Изпълнявайки задачите, затвърждава зна-
нията си.
Използва учебната тетрадка.

Текущо формира-
що оценяване

23 23
Как да мина по 
невидимата пъ-

тека?
О

Знае как да подбере герои според зададения сюжет.
Прилага усвоени техники за изпълнение на циклични и разклонени 
алгоритми.

Прилага наученото.
Работи в екип.

Текущо формира-
що оценявне

24 24 Справяне със 
сложни условия НЗ

Знае как могат да се свързват повече от едно условия.
Използва сложно логическо условие.
Знае с кои съюзи се получават сложните логически условия.

сложно логическо усло-
вие, команда ИЛИ

Познава действието на блоковете. 
Експериментира и прилага сложно логичес-
ко условие в оператор за разклоняване.

Текущо формира-
що оценяване

25 25 Всички условия 
или никое НЗ

Свързва две и повече условия с помощта на съюза И.
Образува логическо отрицание.

команда И, команда НЕ Експериментира, влага блокове и използ-
ва познати средства за решаване на поста-
вените задачи.

Текущо формира-
що оценяване

26 26 Създава нови 
блокове НЗ

Използва възможностите на средата за програмиране за създаване на 
нови блокове.
Знае кога е възможно да се създават нови блокове.

блок, съдържащ в себе 
си програмен код,
параметър

Създава нови блокове.
Изчертава фигури.

Текущо формира-
що оценяване

27 27 Клониране на 
обекти и герои НЗ

Познава същността на техниката – създаване на копия на обект, който 
повтаря свойствата му, но се управлява от един код, този на ориги-
нала.

клонинг на обект,
свойства на обекта

Познава и намира блокове за създаване на 
клонинги на герои.
Създава код по образец с използване на 
клонинги.

Текущо формира-
що оценяване

28 28 Отскачам или 
иначе падам НЗ

Познава пълната форма на условен оператор „Ако… то… иначе…“.
Управлява герои и обекти.

пълен условен оператор, 
влагане на условен опе-
ратор

Сравнява действието на двата условни 
оператора.
Конструира код по образец.

Текущо формира-
що оценяване

29 29 Откраднатата 
информация У

Прилага условни оператори при създаване на игра за познаване на 
число.

Използва променливи за съхраняване на 
числова стойност.
Задава начална стойност на променлива.
Управлява изменението на променлива 
чрез условия и условен оператор.

Текущо формира-
що оценяване

30 30 Пресмятам броя 
на звездите О

Планира и подготвя ресурси за реализиране на проект – калкулатор. Създава план, определя ресурси – герои, 
декори, връзки, променливи, и сглобява 
код за реализация на играта.

Текущо формира-
що оценяване

31 31 Програмируеми 
устройства НЗ

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

бутони, програмируемо 
устройство, функцио-
налност на бутон

Използва бутоните за задаване на пореди-
ца от движения в различни посоки.
Разглежда и анализира различни примери.
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М
ес

ец

С
ед

м
иц

а
Тема на  

урочната
единица

Вид 
на 

урока
Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови

понятия
Контекст и дейности 

(за всеки урок)

Методи и форми 
на оценяване  
по теми и/или 

раздели

Забележка
(дидактически 
средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
жание и др.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

32 32 В работилницата 
на Бъг О

Създаване на комикс със средствата на визуалната среда.
ресурси за проект,
цел на проекта,
сцена в комикс

Изготвя проект.
Работи в малка група.
Представя проекта в реална и виртуална 
среда.

33 33 Проверявам как-
во знам Д

Проверява се нивото на усвоените знания и умения. Изпълнява тестови и практически задачи.

34 34 Пътешествия със 
Софти О

Създава пъзел с инструментите на визуална среда за блоково програ-
миране.

Разглежда и проверява код за подреждане 
на пъзел. Анализира и самостоятелно съз-
дава програма за сглобяване на пъзел.
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М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

Тема на  
урочната
единица

Вид 
на 

урока
Очаквани резултати (компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови

понятия
Контекст и дейности 

(за всеки урок)

Методи и форми 
на оценяване  
по теми и/или 

раздели

Забележка
(дидактически 
средства, пре - 
ст руктуриране 

на учебно съдър-
жание и др.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

32 32 В работилницата 
на Бъг О

Създаване на комикс със средствата на визуалната среда.
ресурси за проект,
цел на проекта,
сцена в комикс

Изготвя проект.
Работи в малка група.
Представя проекта в реална и виртуална 
среда.

33 33 Проверявам как-
во знам Д

Проверява се нивото на усвоените знания и умения. Изпълнява тестови и практически задачи.

34 34 Пътешествия със 
Софти О

Създава пъзел с инструментите на визуална среда за блоково програ-
миране.

Разглежда и проверява код за подреждане 
на пъзел. Анализира и самостоятелно съз-
дава програма за сглобяване на пъзел.
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НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

1.1. Права и задължения на учениците за безопасна работа в интернет.
 1.1.1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет при спазване на училищната политика.
 1.1.2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.
 1.1.3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.
 1.1.4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в интернет.
 1.1.5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

1.2. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата
 1.2.1. Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели.
 1.2.2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.
 1.2.3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, 

парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите без предварително 
разрешение от тях.

 1.2.4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки без предва-
рително съгласие на родителите.

 1.2.5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет освен след съгла-
сието на родителите.

 1.2.6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, 
когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или 
незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религи-
озна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

 1.2.7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или 
неприлични.

 1.2.8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.
 1.2.9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
 1.2.10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа 

или атакува други системи.
 1.2.11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.
 1.2.12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.
 1.2.13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и 

всяка друга дейност, която нарушава авторски права.
 1.2.14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на 

училището.

1.3. Задължения на ученика при работа в компютърната зала.
 1.3.1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавателя.
 1.3.2. Всяко работно място в компютърния кабинет е номерирано и постоянно за работещите на него уче-

ници по време на курса на обучение.
 1.3.3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с 

техниката на безопасност и правните и етичните норми в компютърните кабинети.
 1.3.4. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на своето работно 

място. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост щетите се възстановяват от 
нарушителите, а при неустановяване на такива – от всички ученици, ползващи работното място.

 1.3.5. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.
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 1.3.6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата по-
следователност.

 1.3.7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
 1.3.8. Включването и изключването на компютрите да не става с мокри ръце.
 1.3.9. Разрешава се работа само с изправни уреди.
 1.3.10. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните 

изисквания: разстояние между очи и екран 0,50 – 0,70 m; разстояние между очи и клавиатура 0,45 – 
0,50 m.

 1.3.11. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди и за цели, несвър-
зани с конкретна тема от учебните програми.

 1.3.12. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на преподавате-
ля.

 1.3.13. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, поставени върху компютър-
ните кутии.

 1.3.14. Да не се местят компютърът и неговите части; да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват 
или свързват от учениците периферните устройства.

 1.3.15. Да не се удря грубо по клавиатурата, бутоните на мишката, хардуера.
 1.3.16. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети.
 1.3.17. Да не работи продължително време на компютъра.
 1.3.18. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправност, длъжен 

е да съобщи незабавно на преподавателя, за което се съставя констативен протокол, на който се под-
писват и двете страни – обучаем и преподавател.

 1.3.19. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се уведоми пре-
подавателят.

 1.3.20. При евентуално късо съединение и други подобни незабавно да се изключи компютърът и да се уве-
доми преподавателят.

 1.3.21. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да изключат компютрите и да оставят 
подредено и чисто работното си място.

 1.3.22. При неспазване на изискванията по т. ІV от настоящия правилник, както и при занимания с компю-
търни игри и софтуер, различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник 
за вътрешния ред в училището.

 1.3.23. През междучасията учениците са длъжни да напуснат компютърния кабинет.

Учителят удостоверява срещу подпис, че всеки ученик е запознат с правилата.

Правилата за безопасност и безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да спазват, 
се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.
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Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Работи във визуална среда за блоково програ-
миране

• Моделира практически ситуации в средата
• Синхронизира действията на героите
• Умее да стартира и споделя създадените програми

Вид на урока – упражнение

Дидактическа цел на урока – Актуализация на 
знанията и уменията за изучаваните в 3. клас понятия 
и техники на програмиране.

Задачи
• Да се затвърдят знания за блоковете от групите 

Движение и Контрол.
• Да се актуализират и затвърдят умения за из-

ползването на посочените блокове при конструира-
нето на код.

• Да се предостави възможност за използване на 
блокове от различни групи съвместно.

• Да се припомнят умения и техники за създаване 
на герои и сцени чрез вграден графичен редактор.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът въвежда и актуализира знанията от 3. клас 

по предмета. Набляга се на използването на блокове 
от групите Движение и Външност. Основната тех-
ника на анимиране, която се разглежда, е чрез смяна 
на костюмите на героите. Формират се умения за из-
ползването на блокове за повторение за обработка на 
числови данни в програми на Scratch. Акцентира на 
формата на блока и начина на приложение. 

Предвидените дейности в задача 1 целят работа 
по инструкции ѝ тя има демонстрационна цел. Чрез 
изпълнението ѝ се упражняват и умения за намиране 
и стартиране на готова програма. Учениците трябва 
сами да изпробват действието на операторите. Из-

пълнението на задача 2 изисква проверка за грешки 
в кода и синхрон чрез изчакване. Поставя се задача 
за довършване на код по зададено начало. В задача 4 
се изисква да се синхронизира действието на двама 
герои чрез изчакване и да се подреди код от предложе-
ните блокове. Първо трябва да изпробват предложе-
ните блокове и да преценят как ще ги подредят. Задача 
5 е творческа и изисква учениците да преценят как да 
използват изучените оператори и да коригират кода – 
трябва да го пренаредят, така че да е вярно. Предложе-
ни са блокове, които трябва да допълнят, за да се реши 
поставената задача. Необходимо е да се остави време 
за самостоятелна работа и за отговори на възникнали 
въпроси. Задача 6 е за самостоятелна работа. Тя изис-
ква проектиране, написване и тестване на кода.

Важно: В края на урока да се напомни на учени-
ците да запазят програмата си на определеното място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката цели актуализация 

на знанията за работната среда за блоково програ-
миране. С втора задача се затвърждава умението за 
прилагане и влагане на блоковете. Изпълнява се съв-
местно с указанията в учебника и под ръководството 
на учител. Затвърждава се и промяна на герои и сце-
на чрез вградения графичен редактор. В трета задача, 
учениците свързват кода от тетрадката с конкретен 
герой, като определят кой герой се управлява с кода 
– актуализират се знания и умения за циклични алго-
ритми и промяна на външния вид на героите.

ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УРОЦИТЕ

УРОК 1. KAK ДА РАЗКАЖА ЗА ИГРИТЕ СИ?

Здравей, приятелче! Мина цяло лято според времето на Земя-
та, в което не си ми разказвал за забавните истории, които си 
преживял. Веселяците от Скрития свят също се забавляваха. 
Gobo, Giga, Nano и Nano2 откриха щастието да играеш на от-
крито от децата на Земята. Искаш ли да ги видиш? Подготвил 
съм ти изненада... 

Спомняш ли си пакостниците, които помагаха на Бъг? Вероятно 
са изтрили или разбъркали нещо в кодовете. Нека поправим 
грешките, за да могат да се забавляват малките веселяци.

Зареди от диска  програма Лято. Стартирай и виж работи 
ли програмата.

Провери кодa на 
спрайт Люлка 
(Sprite5). В кои от 
блоковете тряб-
ва да се направят 
промени, за да 
се движи люлка-
та? С кои други 
спрайтове трябва 
да синхронизираш 
движението на 
люлката? Попълни 
стойности, прове-
ри как се движи и 
при необходимост 
направи промени.

Когато стартираш
програмата, какво 
прави Gobo? Блок 
от коя група ще да-
де сигнал на Gobo 
да започне заедно 
с останалите? До-
бави го и провери 
действието.

На какво играят Nano и Nano2? Разгледай кодовете им. Добави 
липсващите стойности на позициите им и синхронизирай дейст-
вията им с движението на люлката.

Видя ли разпиления код 
на Giga? Кои от разхвър-
ляните блокове трябва 
да добавиш към кода, за 
да се пързаля Giga? Съ-
едини ги и провери.

На какво друго си играл с приятелите си през лятото? Добави 
спрайтове и напиши код, за да научиш жителите на Скрития 
свят на още забавни игри.

КАК ДА РАЗКАЖА 
ЗА ИГРИТЕ СИ?1      

1

2

3

4

5

6

8 9
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Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Задава ясни и точни команди на дигиталното ус-
тройство с цел изпълнение на различни задачи.

• Познава работното поле и се ориентира в кон-
кретна визуална среда. 

• Подрежда блокове в указана линейна последо-
вателност във визуална среда, като извършва дейст-
вията плъзгане и спускане. 

• Създава истории с герои по зададен сюжет чрез 
блокове във визуалната среда. 

• Сглобява крайна последователност от блокове, 
реализираща цикличен алгоритъм.

Вид на урока – за диагностика (входно ниво)

Дидактическа цел на урока – Получаване на 
обратна връзка и последващ анализ на усвоените от 
учениците знания и умения по компютърно модели-
ране в 3. клас.

Задачи
• Да се провери нивото на усвояване на понятията 

от учениците за работа в среда за визуално програ-
миране. 

• Да се провери нивото на умения за работа с ди-
гитално устройство.

• Да се провери доколко учениците познават бло-
ковете, изучавани в 3. клас.

• Да се диагностицират уменията за намиране на 
изучени блокове. 

• Да се диагностицират умения за конструиране 
на код с блокове от различни групи – линеен и цикли-
чен алгоритъм.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма

Методи за преподаване и учене – Провеждане 
на тест и практическа работа във визуалната среда

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът има за цел да диагностицира нивото на 

знания и умения по компютърно моделиране и ра-
бота в конкретната среда за блоково програмиране. 
Вече е направен преговор и учениците са си припом-
нили основни понятия и техники, изучавани в 3. клас.

Предлагат се примерен тест и задачи, като се ра-
боти заедно с учебната тетрадка. Предвидените дей-
ности в задача 1 целят попълване на текст, така че да 
се получат верни твърдения. Твърденията покриват 
изцяло акцентите в учебната програма.

Отговори
1. Програма; 2. Повторение (цикъл); 3. Софтуер; 4. 

Програми; 5. Входно; 6. Молив; 7. Алгоритъм; 8. Дви-
жение; 9. Виолетов ... Външност; 10. Ctrl+C или Ctrl+V.

За втора задача

Движение Външност Молив Звук Контрол

2, 4, 5, 7 1, 3, 6 8, 9, 10, 13 11, 14, 15 12, 16, 17

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Предвидени са две задачи за диагностика на ус-

воените знания от 3. клас. Възможно е да се дадат на 
учениците други задачи за диагностика, а предложе-
ните да се решат колективно при актуализацията на 
старите знания.

В края на книгата са предложени примерни вари-
анти за оценка на входната и изходната диагностика.

УРОК 2. ЗНАЕШ ЛИ?

1. Когато сглобяваш                                , ти даваш команди какво 
и как да направи дигиталното устройство.

2. Използваш блок за                      тогава, когато искаш про-
грамата да повтаря едно и също нещо много пъти или безкрай.

3. За да общуваме в Скрития свят, на твоето дигитално устрой-
ство е инсталиран                                     , който ни свързва.

4. Средата за програмиране е софтуер, който ти служи за съз-
даване на нови                                  .

5. Клавиатурата, чрез която въвеждаш информация в дигитал-
ното устройство, е вид                                устройство.

6. Цветът и дебелината на следата, която оставя героят, се 
определят от блоковете от група                                  .

7. Точната последователност на зададените команди в компю-
търните програми се нарича                                         .

8. Сините блокове са в група                                        .

9. Блоковете, които показват мислите и говора на героите, са в
                                      цвят и са в група                                .

10. Можеш да копираш герой, като използваш комбинацията 
от клавиши                      +                            или инструмент
                                от лентата с менюта.

               

Помниш пакостниците на Бъг, нали? Е, пак се опитват да 
отнесат блоковете с информацията. Попълни в тетрадката 
липсващите думи, за да възстановиш твърденията.

ЗНАЕШ ЛИ?  2 Отвори тетрадката си и подреди в таблицата блоковете според 
групата, като в съответната колона запишеш номера на блока.

Обясни какъв е резултатът от действието на всеки от блоковете.
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Обхванати теми от учебната програма
1.1. Видове информация
1.2. Информацията и дигиталните устройства

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава начините за получаване на информация 
(включително с възприятията – слух, зрение, рецеп-
тори).

• Познава формите на представяне на информа-
цията (текстова, числова, звукова, графична).

• Разбира основното предназначение на дигитал-
ните устройства.

• Знае как се съхранява информацията в дигитал-
ните устройства.

• Знае как се обработва информацията в дигитал-
ните устройства.

• Разпознава и сравнява мерни единици за голе-
мината на файловете, които използва.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с по-
нятията „информация“, „файл“, „папка“ и начини за 
съхраняване на информация. Измерване на информа-
ция и мерни единици.

Задачи
• Въвеждане на понятията „информация“, „файл“ 

и „папка“, както и основни мерни единици.
• Да се формират знания за начините за съхраня-

ване на информация в дигитално устройство.
• Да се формират умения за създаване на папки и 

запис на информация като файл в папка.
• Запознаване е единици за съхранение на инфор-

мация.
• Да се предостави възможност за прилагане на 

новите знания.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия – информация, файл, папка, еди-
ници за измерване на информация 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е първият за нови знания от курса на обу-

чение в 4. клас. В него се въвеждат основни понятия 
в компютърното моделиране. Това са информация, 
файл, мерни единици за съхранение на информация. 
Всичко се демонстрира пред учениците чрез записва-
не на файл на локалното устройство. 

Предвидените дейности в задача 1 са подготвител-
ни за въвеждането на употребата на новите понятия.

Преди да се пристъпи към изпълнението на задача 
2, е подходящо да се въведат мерните единици и да се 
дадат подходящи примери с различни файлове. Необ-
ходимо е учениците да се запознаят с елементите на 
прозореца за съхранение на информация в средата за 
блоково програмиране. След изпълнението на зада-
чата е подходящо да се проведе дискусия за броя и 
размерите на файлове, които са налични на съответ-
ния носител или дигитално устройство. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката цели затвърждаване на 

знанията за видовете информация. 
С втора задача се затвърждават знания за носи-

телите на информация и количеството информация, 
което може да се съхрани на съответния носител. 

В трета задача учениците трябва да обозначат 
елементите от прозореца и да попълнят таблица с 
предназначението на съответния елемент. 

УРОК 3. ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПИСВАНЕ НА ФАЙЛ, ПАПКА

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПИСВАНЕ 
НА ФАЙЛ, ПАПКА3      
Здравей, приятелю! Докато ти беше във ваканция, аз изслед-
вах пътищата към замъка на Бъг. Открих скрити и явни входо-
ве, тайни проходи и омагьосани лабиринти. Записал съм всич-
ко, което разбрах за непристъпния замък, и съм ти приготвил 
много карти, чертежи и бележки, които ще ти помогнат.
Знаеш, че в Скрития свят можеш да влезеш, като използваш 
аватар1.

Този символ означава информация. Обикновено се поставя на 
места, където можеш да получиш помощ, да научиш нещо ново 
или където ще намериш пояснения.
Всичко, което възприемаме чрез сетивата си, е информация – 
картинките от книгите с комикси са графична информация, го-
ворът и музиката са пример за звукова информация, в уроците 
в учебниците ти има много текстова информация. В компютрите 
информацията се съхранява в цифров вид.
Компютрите съхраняват информацията във вид на файлове. Фай-
ловете могат да се организират в папки. Всеки файл3 съдържа 
определен обем информация. Най-малките единици за измерва-
не на информация са bit (бит) и byte4 (байт). 1 byte = 8 bit. Според 
количеството на информацията се използват и:

Избери от библиотеката със спрайтове своя герой, с който ще 
те разпознават жителите на Скрития свят. Помисли какъв да е 
образът, за да можеш да се промъкваш по тайните проходи и 
тесните входове. 

Сглоби показания код към спрайта, 
който си избрал. 

Ако избереш Bat2, ще можеш да се движиш в тъмното, но през 
деня ще трябва да се криеш.
Спомняш ли си какво се крие под символа       ? 

1

       

1 килобит = 1024 бита
1 KB (килобайт) = 1024 В (байта)
1 GB (гигабайт) = 1024 MB (мегабайта)

1 Mb (мегабит) = 1024 килобита
1 MB (мегабайт) = 1024 КВ (килобайта)
1 ТB (терабайт) = 1024 GB (гигабайта)

2

1 Думата аватар се използва за картинката, която потребител слага на профила си.
2  Bat – прилеп
3 file /файл – досие, картотека
4 byte – обем информация, записана в цифров вид

Провери какъв е размерът на информацията във файла ти.

Запази програмата в тази папка във вид на файл.

Създай папка на указано от учителя място в компютъра. 

Име на папката

Име на файла

12 13
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Обхванати теми от учебната програма
3.1. Използване на блок за разклонение
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• 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.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с по-
нятието „разклонен алгоритъм“. Запознаване с блока 
„ако... тогава...“ 

Задачи
• Да се въведат новите понятия.
• Да се формират знания за начините за промяна 

на действие при вярно и при невярно условие.
• Да се формират умения за създаване на алгори-

тъм с използване на блокове от групата Сетива.
• Да се запознаят с блока „ако... тогава...“ от гру-

пата Контрол.
• Да се предостави възможност за използване и 

влагане на блок за условие в него.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия – условие, разклонен алгоритъм, 
блокове за проверка на условие

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е втори за нови знания от курса на обуче-

ние в 4. клас. В него се въвеждат понятия за разкло-
няване на алгоритъм в компютърното моделиране. 

Това са условие, вярно и невярно условие, блоко-
ве за задаване на условия. 

Създаването на програмата и съхраняването ѝ 
като файл се демонстрира. 

Учениците се запознават с блоковете от групата 

Сетива с цел задаване на условия, които се влагат в 
блока за разклоняване на действията. 

Предвидените дейности в задача 1 са подготвител-
ни за въвеждането на употребата на новите понятия.

Преди да се пристъпи към изпълнението на задача 
2, е подходящо да се обсъди кога би се изпълнило 
желаното действие. 

В задача 3 учениците се запознават с групата Се-
тива и блоковете в нея, като се обръща внимание на 
формата им. Прави се аналогия с познатата вече ко-
манда – ако е достигнат краят на сцената. Въвежда се 
и блокът за условен оператор.

Заедно се изпълняват задачите, като всяка стъпка 
се дискутира.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката цели затвърждаване на 

знанията за условен алгоритъм. Акцентира се на раз-
ликата между линеен и условен алгоритъм.

С втора задача се затвърждават знания за блок-ко-
мандите от групата Сетива – прилики и разлики.

В трета задача учениците трябва да конструират 
разклонен алгоритъм от предложени блокове, за да 
затвърждават усвоените нови знания.

В четвърта задача се надграждат знания и умения. 
Необходим е творчески елемент за реализация на 
правилен алгоритъм.

УРОК 4. РАЗКЛОНЕН АЛГОРИТЪМ И БЛОКОВЕ ЗА СЕТИВА

Отвори файла Проект 01. От 
библиотеката с декори из-
бери brick wall and stairs1. 
Промени и допълни кода на 
спрайта. Не пропускай да 
избереш подходящия на-
чин на въртене (......).

 Щом щракнеш в квадрата, курсорът на мишката ще се изо-
брази в ръка, с която трябва да посочиш кой е избраният цвят. 
Щракни с ръката върху червената линия и цветът в блока ще се 
промени на червен. Допълни кода така, че като стигне до края 
на сцената Bat да се обръща.

С програмата за промяна и 
създаване на изображения 
постави червена линия в 
началото на стълбите – ако 
Бъг е поставил капани, ве-
роятно ще са там.

Както хората, така и спрай-
товете могат да имат сети-
ва, които да ги ориентират в 
околния свят. Разгледай ги 
в група Сетива.

 Промени кода на Bat, като заме-
ниш блока с условието с блок за 
алгоритъм от група Контрол. 

 В него постави блок от група
Движение, който ще накара 
Bat да се обръща наляво.

 В предвиденото място постави
условие                              

от група Сетива. 

Запази проекта в папката си с име Проект 02. Кой от двата ти 
проекта е с по-голям размер?

В кода има поставено усло-
вие. Можеш да го разпозна-
еш по думата ако. 
Какво е условието?

Обърни внимание, че формата 
на блоковете за задаване на ус-
ловия е същата като свободното 
място в блока „Ако... тогава“ – със 
заострени краища.

Виждаш, че Bat променя посоката си на движение, ако е дос-
тигнал до края на сцената (вярно). Ако не е стигнал до края, то 
нищо в действията му не се променя.

Когато последователността от действията на героя може да се 
извърши по повече от един начин, използвам разклонен алго-
ритъм. 
По кой от възможните начини ще се извърши действието, зави-
си от това дали посоченото условие е вярно или грешно.

РАЗКЛОНЕН АЛГОРИТЪМ 
И БЛОКОВЕ ЗА СЕТИВА4      

1

2

3

4

1 brick wall and stairs – тухлена стена и стълби
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Обхванати теми от учебната програма
1.2. Информацията и дигиталните устройства
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Развива критическо мислене чрез търсене и на-
миране на грешки и тяхното коригиране.

• Сравнява и подрежда файлове според големина-
та им.

• Умее да построи разклонен алгоритъм по обра-
зец.

• Разпознава и сравнява линеен и разклонен ал-
горитъм.

• Използва блокове за сетива за построяване на 
разклонен алгоритъм.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване на 
понятието „разклонен алгоритъм“ – условие, което 
определя кога кое действие ще се извърши. Използ-
ване на блока „ако... тогава...“ и сравняване на фай-
лове по „големина“

Задачи
• Да се затвърдят новите понятия.
• Да се формират знания за начините за промяна 

на действие при вярно и при невярно условие.
• Да се формират умения за създаване алгоритъм 

с използване на блокове от групата Сетива.
• Използване на блока „ако... тогава...“ от групата 

Контрол.
• Използване и влагане на блок за условие в него.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е първи за упражнение от курса на обуче-

ние в 4. клас и е насочен към затвърждаване на при-
добитите знания от предходните два урока за нови 
знания. В него се изграждат умения за конструиране 

на разклонен алгоритъм в компютърното моделира-
не. Условията се формулират чрез блоковете от гру-
пата Сетива. Всичко се онагледява и се представя 
конкретно, като се съхранява на компютъра като 
файл, съдържащ програма.

Учениците използват блоковете от групата Сети-
ва, за да задават условия. Блоковете се влагат в блока 
за разклоняване на действията. Учениците коригират 
стойности в блокове според условията на задачите. 
Предвидените дейности, по стъпки, в задача 1 имат за 
цел да обърнат внимание върху основните знания и 
умения за работа с блок с условие. Преди да се прис-
тъпи към изпълнението на задача 2, е подходящо да 
се обсъди кога би се изпълнило желаното действие. 
Задачата изисква промени в съществуващия код. В 
задача 3 учениците трябва да създадат собствен код 
по задание. Заедно се изпълняват задачите и се дис-
кутира всяка стъпка. Задача 4 се изпълнява в учебна-
та тетрадка и затвърждава знания за размер на файл.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката цели затвърждаване на 

знанията за съхранение и отваряне на файл в конкрет-
на програма – в случая е среда за блоково програми-
ране. Действията са аналогични и в други програми. 
С втора задача се затвърждават знания за размер на 
файлове и мерни единици за съхранение на инфор-
мация. В трета задача учениците трябва да допълнят 
разклонен алгоритъм от предложени блокове – зат-
върждават усвоените нови знания за блок-командите 
от групата Сетива – прилики и разлики.

УРОК 5. СВЕТКАВИЦИ

Първата възможност за влизане в замъка на Бъг е през стълби-
щето от източния вход. Стълбите са широки и водят право към 
тронната зала, но Бъг е поставил прегради. Щом някой се поя-
ви пред стълбите, светкавици връхлитат върху неканения гост.
Ще ти разкажа как да се предпазиш от опасните природни яв-
ления.

СВЕТКАВИЦИ5      

 Отвори файла с Проект 02. Избери отново декора brick wall 
and stairs, а този с червената линия го изтрий.

В кода на Bat промени условието в разклонения алгоритъм, 
като замениш блока за допир на цвят с блок за допир на обект. 
От възможностите избери Lightning.

Разгледай сцената. Какъв спрайт 
се е появил?
 Можеш ли да създадеш код,

който да придвижва героя само 
между двата обекта – светка-
вицата и дървото?

 Избери от библиотеката със спрайтове Lightning1. Постави 
го на мястото на червената линия. 

 Сглоби за светкавицата показания 
код. Промени времето за изчакване 
по свой избор.
 В библиотеката със звуци, в катего-

рия Инструменти, открий двата запи-
са на цимбал (cymbal). Кой от двата 
е по-подходящ за спрайта на светка-
вицата? Добави го към кода така, че 
да е както при буря – първо виждаме 
светкавицата, а след това чуваме гър-
межа.

1

2

3

1 lightning – светкавица

Разгледай папките. Подреди заглавията им в тетрадката, като 
започнеш от това на папката с най-голям размер.

4

 Венера   2Мb  Марс      1КВ  Сатурн   500МВ  Меркурий   1Mb

 Нептун        1ТВ Уран         1GВ Земя     500В  Юпитер  1МВ
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Обхванати теми от учебната програма
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание
4.2. Работа във визуална среда и синхронизиране 

с изчакване

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Развива критическо мислене чрез търсене и на-
миране на грешки и тяхното коригиране.

• Използва стрелките като средство на управле-
ние на програмен код.

• Умее да построи разклонен алгоритъм по образец.
• Използва синхронизиране чрез изчакване.
• Използва блокове за сетива за построяване на 

разклонен алгоритъм.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване на 
понятието „разклонен алгоритъм“ – условие, което 
определя кога кое действие ще се извърши. Използ-
ване на блокове за управление чрез стрелки от гру-
пата Събития.

Задачи
• Да се затвърдят новите понятия.
• Да се формират знания за начините за промяна 

на действие при вярно и при невярно условие.
• Да се формират умения за създаване на алгори-

тъм с използване на блокове от групата Сетива.
• Да се упражни използване на блока „ако... тога-

ва...“ от групата Контрол.
• Да се използват блокове, които се управляват 

със стрелки от клавиатурата.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е предвиден като втори час за упражнение 

по темата. Насочен е към затвърждаване на придо-
битите знания от предходните два урока за нови зна-
ния. В него се изграждат умения за конструиране на 
разклонен алгоритъм в компютърното моделиране. 

Условията се формулират чрез блоковете от групата 
Сетива. Предлага се управление на придвижването 
на героите чрез стрелките от клавиатурата. Всичко 
се онагледява и се представя конкретно. Програмата 
се съхранява като файл на компютъра. Учениците из-
ползват блоковете от групата Сетива с цел задаване 
на условия, които се влагат в блока за разклоняване 
на действията и коригират стойности в блокове спо-
ред условията на задачите. Предвидените дейности в 
задача 1 имат за цел да обърнат внимание върху ос-
новните знания и умения за работа с блок с условие 
и създаване на по-сложен код. Прилагат се и доста 
от познатите вече блок-команди – изчакване, поява, 
скриване. Преди да се пристъпи към изпълнението на 
задача 2, е подходящо да се обсъди кога би се изпъл-
нило желаното действие и какво друго събитие освен 
натискане на зеленото флагче би могло да стартира 
програмата и да променя хода ѝ. Демонстрират се 
блоковете за управление чрез стрелките от клавиа-
турата. Задачата изисква промени в съществуващия 
код. В задача 3 учениците трябва да създадат собст-
вен код по задание. Заедно се изпълняват задачите и 
се дискутира на всяка стъпка.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
С първа задача се затвърждават знанията за бло-

кове за стартиране на програми и обработка на съби-
тия. Втора задача е аналогична, но е с тестов елемент. 
В трета задача учениците трябва да променят разкло-
нен алгоритъм с предложени блокове и затвърждават 
новите знания за блок-командите от групата Сетива 
– прилики и разлики.

УРОК 6. КАК ДА ПРЕМИНА ПРЕЗ ЛАБИРИНТА?

В двора на Бъг има лабиринт. Трудно е да го преминеш, тъй 
като стените ту се появяват, ту изчезват.
Вече знаеш как да се предпазваш от сблъсък с опасните обек-
ти, които ще се изпречват по пътя ти. Мога да те науча и как да 
ги заобикаляш...

КАК ДА ПРЕМИНА
ПРЕЗ ЛАБИРИНТА?6      

 Избери декор brick wall2. С програмата за създаване и редак-
ция на изображения нарисувай нов спрайт – права вертикална 
линия, която е омагьосаната стена. Копирай спрайта три пъти.

Добави спрайта на Вat, който ще премине през лабиринта. 
Състави му код, който:
 стартира с щракването на зеленото знаме
 отива на позиция х: -180 у: -140.

 Сглоби показа-
ния код, за да поле-
ти Вat нагоре, щом 
натиснеш стрелка 
нагоре от клавиа-
турата.

 Създай код за едната стена, който стартира с щракването на 
зеленото знаме. Той трябва да има блок за безкраен цикъл, съ-
държащ:

 Копирай кода и го добави на останалите три стени. Промени 
времето за изчакване така, че всяка стена да се появява и скри-
ва в различно време.

 показване

 изчакване 3 секунди

 скриване

 изчакване 2 секунди

1

2

3

Можеш да управля-
ваш движението на 
героите с помощта 
на клавиши от кла-
виатурата. Когато 
трябва героят да 
се движи бързо и 
рязко да сменя по-
соката на движе-
ние, най-лесно е 
да го управляваш 
с клавишите със 
стрелки. С блок от 
група Събития из-
бери с помощта на 
кои клавиши ще 
преведеш Вat през 
лабиринта. 

 Създай код и за 
останалите три 
стрелки, като про-
мениш данните 
само в показаните 
блокове. 

Видя ли формата на блока – същата като на блока за начало 
със зелено знаме? С такива блокове започват програмите. 
Тъй като кодовете, които ще сглобяваш, са подобни (в тях има 
малки разлики), то може да ги копираш и след това да нанасяш 
корекции в тях. С десен бутон на мишката натискаш върху кода 
и избираш копиране.
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни оператори и блокове, които ги представят 

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава и прилага аритметични оператори при 
работа с числа.

• Моделира практически ситуации с числа и арит-
метични действия.

• Моделира с числови изрази различни ситуации.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове за аритметични действия – част от група 
Оператори.

Задачи
• Да се формират знания за наличните в средата 

за програмиране блокове – за извършване на аритме-
тични действия.

• Да се формират умения за използването на по-
сочените блокове при конструирането на код.

• Да се предостави възможност за използване на 
блоковете съвместно с други блокове, когато е необ-
ходимо.

• Да се използва блок с условие за влагане в бло-
кове от изучените групи.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: аритметични оператори 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е първият от група уроци, запознаващи с 

блоковете от групата Оператори. В него се въвеждат 
аритметичните оператори и се дава възможност на 
учениците да обработват числови данни в програми 
на Scratch. При въвеждането в темата е подходящо 
да се актуализират знанията за съставяне на числов 
израз и ред на аритметичните действия, които уче-
ниците познават от часовете по математика. Темата 
да се формулира, като се акцентира върху формата 

на блоковете, която подсказва, че те не могат да се 
ползват самостоятелно, а се влагат в други блокове.

Предвидените дейности в задача 1 са подготвител-
ни за въвеждането на употребата на новите блокове – 
откриването им и демонстриране на използването им.

Учениците трябва сами да изпробват действието 
на операторите. Преди да се пристъпи към изпълне-
нието на задача 2, е подходящо да се обърне внима-
ние на възможността за влагане на блоковете в други 
блокове за аритметични действия.

В задачи 3 и 4 се затвърждава наученото.
В края на урока напомнете на учениците да запа-

зят програмата си на определеното място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката цели затвърждаване на 

уменията на учениците за въвеждане на данни и из-
ползване на аритметични оператори.

С втора задача се затвърждава умението за кон-
струиране на набор от блокове за изпълнение на 
арит метични действия с цел преместване на герои. 
Изпълнява се съвместно с указанията в учебника и 
под ръководството на учител.

В трета задача учениците виждат приложение на 
тези оператори за решаване на конкретна математи-
ческа задача.

УРОК 7. AРИТМЕТИЧНИ ОПЕРАТОРИ

Изпробвай действието на операторите, като въведеш данните 
от схемата на пътя. За да видиш резултата, щракни с левия бу-
тон на мишката върху блока.                  

Докато проучвах замъка на Бъг, се натъкнах на странни неща. 
Знаеш ли, че някои стени се местят, други променят формата 
си, трети се превръщат в огледала, а понякога са невидими. 
Странно място е това!
Направих схема на пътя към най-близкия вход до стаята с тай-
ните и отбелязах броя на крачките така, че дори да изчезнат 
стени или да се променят, да успееш да стигнеш!

Твоят герой може да извършва аритметични действия, но за цел-
та трябва да включиш в кода му аритметични оператори. Чрез  
тях можеш да съставяш и числови изрази, като спазваш реда 
на действията.

Като използваш посочените 
блокове, създай условие на 
задача, която да поставиш 
на съучениците си.

Пример: Отиди на позиции х: сбора на най-малкото трицифрено 
число с различни цифри и най-голямото двуцифрено, у: разлика-
та на най-голямото двуцифрено четно число и 44.

Чрез блокове от група Движение и вложени в тях арит метични 
оператори сглоби код за придвижване на избран от теб герой по 
начертания от Софти път. Във всеки от изразите увеличи първия  
множител 5 пъти. Нека героят тръгне от позиция х: -200 у: -140. 
Помогни си с блоковете от задача 2 в тетрадката.

АРИТМЕТИЧНИ
ОПЕРАТОРИ7      

4

3

Gobo и Tera се състезават кой умее по-добре да работи с арит-
метични оператори. Виж задачите и прецени кой от двамата ще 
успее да ги реши с помощта на операторите. 
(70 – 66).9   (330 – 300):3 + 200 200 + (72:8 + 91)

Като събираеми могат да се използват и блоковете

Обърни внимание, че както на цифровия блок на клавиатурите, и 
тук умножението се означава със знак *, а делението – с /. Про-
вери означенията на калкулатора на дигиталното устройство, с 
което работиш. Същите ли са знаците за аритметични действия?
Блоковете с аритметични оператори могат да се влагат в блоко-
ве за движение.

1

2

Формата на блоковете с аритметичните оператори подсказва, 
че те не могат да се свързват, а се поставят (влагат) в други бло-
кове. Могат да се влагат и един в друг. 

Тези блокове ще откриеш в група Оператори.

3 х 10 2 х 5

14
 +

 7 
х 7

10 + 5 х 6

В тях се съдържа число, което показва текущата позиция на 
героя по хоризонталната и вертикалната пътека. 
Освен в блокове за движение аритметични оператори могат да 
се влагат и в други блокове, в които се изисква задаване на 
числена стойност.  

Gobo:

Tera:
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Умее и прилага аритметични оператори при ра-
бота с числа.

• Моделира практически ситуации с числа и арит-
метични действия.

• Моделира с числови изрази различни ситуации.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Създаване на уме-
ния за работа с блокове за аритметични действия, 
част от групата Оператори.

Задачи
• Да се формират умения за наличните в средата 

за програмиране блокове за извършване на аритме-
тични действия.

• Да се формират умения за използването на по-
сочените блокове при конструирането на код.

• Да се предостави възможност за използване на 
блоковете съвместно с други блокове, когато е необ-
ходимо.

• Да се развива логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – самостоятел-
на работа, колективна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът следва въвеждащия урок, запознаващ 

с блоковете от групата Оператори. В него се зат-
върждават знанията и се формират умения за използ-
ването на аритметичните оператори за обработка на 
числови данни в програми на съответната среда за 
блоково програмиране. Учениците разчитат готов 
код и създават свой по условие на конкретна задача. 
Използват се и изучените в предишни уроци блокове 
за разклонения.

Предвидените дейности в задача 1 целят работа 
по инструкции и използване на аритметични опера-

тори за изчисляване на изчакването. Използва се мо-
лив за оставяне на следата. Учениците трябва сами 
да изпробват действието на операторите.

При решаването на задача 2 се работи едновремен-
но с учебника, на компютъра и с учебната тетрадка. 
Подходящо е да се разделят учениците на малки еки-
пи по 2 или 3 и след приключване се обсъдят реше-
нията. Задачата е творческа и изисква учениците да 
преценят как да използват изучените оператори и да 
конструират кода.

Задача 4 е за самостоятелна работа. Добре е да се 
обсъди в следващия урок, за да могат учениците да 
покажат своите задачи и да дискутират евентуално 
възникнали въпроси.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката цели затвърждаване 

на уменията на учениците за въвеждане на данни и 
използване на аритметични оператори – те констру-
ират аритметични изрази и така определят позициите 
на обектите.

С втора задача се затвърждава умението за кон-
струиране на код чрез подреждане на набор от бло-
кове за изпълнение на аритметични действия с цел 
преместване на герои. Изпълнява се съгласно указа-
нията в учебника и под ръководството на учителя.

В трета задача учениците прилагат операторите за 
решаване на конкретна задача. 

УРОК 8. СТАЯТА С ТАЙНИТЕ

СТАЯТА С ТАЙНИТЕ8      
За да преминеш нататък, трябва да се справиш със задачите в 
стаята с тайните. Бъг е разлял мастило върху позициите на ня-
кои от предметите, но ти сам можеш да ги откриеш и допълниш.

Зареди  от библиотеката с декори room1. Открий кои са скрити-
те под мастилото позиции на книгата и геометричните фигури. 
Запиши ги в тетрадката.

Състави код, с който ще помогнеш на Bat да събере тайните 
предмети. Според инструкциите те трябва да се съберат в опре-
делена последователност, която ще видиш в таблицата. Съста-
ви и втори код, с който Bat ще лети винаги.

Разгледай стаята с тайните и напиши подобно предизвика-
телство на това, с което ти се справи. Можеш да използваш 
опорните изрази от тетрадката. Разменете си по двойки новите 
предизвикателства и ги решете вкъщи.

Разгледай блоковете. Номерирай ги в тетрадката според реда 
на използването им в кода.

1

3 4

2

Предмет Позиция х Позиция у

(80/2) – 80

25*8 (1000 – 650)/5

(35 + 35)*3

222 – 333 (7*2)*10

240/(2 + 2) (25*6)/2

1.

2.

3.

4.

5.

Забелязах, че Бъг е поставил капани и в стаята. За да не попад-
неш на някой от тях, следвай точно инструкциите.
Важно е Bat да пропълзи за 1 секунда до първия предмет, а за 
всеки следващ – с удвоено време на предходното пропълзява-
не. Щом стигне до предмет, трябва да постои до него 4 секунди 
и след това да пропълзи до следващия. Нека по пътя си да ос-
тавя червена следа, за да не се загуби. Започни събирането на 
предметите от центъра на сцената и завърши пак там.
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори 

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Умее и прилага аритметични оператори при ра-
бота с числа.

• Моделира практически ситуации с числа и арит-
метични действия.

• Моделира с числови изрази различни ситуации.
• Познава принципа на генериране на случайно 

число и използва блокове за избор на такива.

Вид на урока – за нови знания

Дидактическа цел на урока – Запознаване с по-
нятието „случайно число“ и блокa за генерирането му.

Задачи
• Да се запознаят учениците с новия блок за гене-

риране на число от групата Оператори.
• Да се формират умения за използването на бло-

ка при конструирането на код.
• Да се предостави възможност за използване на 

блока съвместно с други блокове от групата.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: случайно число

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът въвежда и представя използването на 

нов блок от групата Оператори – за генериране на 
случайно число, намиращо се между две зададени от 
потребителя числа. В него се затвърждават знанията 
и се формират умения за използването на аритметич-
ните оператори за обработка на числови данни в про-
грами на Scratch. 

Aкцентира се на формата на блока и начина на 
приложение. 

В задача 1 се работи по инструкции. Задачата е де-
монстрационна. Учениците сами изпробват действи-
ето на операторите.

Изпълнението на задача 2 изисква работа по ин-

струкции, за да се подреди код от предложените бло-
кове. В началото експериментират с предложените 
блокове, за да преценят как да ги подредят в кода.

Задача 3 е творческа и изисква учениците да пре-
ценят как да използват изучените оператори и да кон-
струират кода. Имат и предложени блокове, които да 
допълнят, за да решат задачата. Необходимо е да се 
отдели време за самостоятелна работа на учениците и 
впоследствие да се отговори на възникнали въпроси.

Задачи 4 и 5 са за колективна работа или работа в 
малки групи.

В края на урока напомнете на учениците да запа-
зят програмата си на определеното от вас място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
В първа задача ученикът разпознава блокове, кои-

то могат да се влагат в блок за случаен избор. 
С втора задача се затвърждава умението за прила-

гане и влагане на блоковете един в друг. Изпълнява 
се съгласно указанията в учебника и под ръковод-
ството на учителя.

В трета задача учениците въвеждат кода от тет-
радката, допълват го според инструкциите и отгова-
рят на поставените въпроси. 

УРОК 9. СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА

СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА

Избери последователно посочените блокове и пробвай как ще 
се променя движението на вълшебния килим, когато щракнеш 
върху всеки от блоковете.

Преди много време Бъг е объркал вълшебните думи, с които 
задейства магическия си килим. След тази му грешка, до ден 
днешен, в коридорите на замъка се появява летящият килим и 
лети в случайни посоки. За да можеш да го управляваш, ще е 
нужно да научиш как да използваш и задаваш случайни числа. 

В група Оператори намери блока                                                 .
Знаеш, че щом щракнеш върху блока, ще видиш кое е случай-
ното число. Промени интервала на числата и изпробвай някол-
ко пъти. Какви числа се получиха?

1

Зареди декор castle 41, а от библиотеката със спрайтове избери 
magic carpet2.

2

Сглоби код за вълшебния килим, който ще го накара да пропълзи 
за случаен брой секунди (от 1 до 4) до случайна позиция на х: (от 
–220 до 220) и позиция на у: 0. Допълни кода така, че вълшебни-
ят килим да се движи винаги!

Избери от библиотеката със спрайтове друг вълшебен предмет.
Състави за него код, който да го придвижва:
А) за случаен брой секунди до случайна х позиция и позиция на 
у: 0
Б) за случаен брой секунди до случайна х позиция и случайна 
позиция на у
В) за случаен брой секунди до случайна х позиция и случайна 
позиция на у, като се обръща в случайна посока, щом е в края и 
се отблъсне.

Допълни кода на вълшебния килим така, че да се движи и нагоре 
и надолу!

3

4

5

1 castle – замък
2 magic carpet – магичен/вълшебен килим

                                                .
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Умее и прилага аритметични оператори при ра-
бота с числа.

• Използва блокове за избор на случайни (random) 
числа в интервал. 

• Моделира практически ситуации със случайни 
числа и аритметични действия.

• Моделира с числени изрази различни ситуации, 
използващи случайни числа.

• Познава принципа на генериране на случайно 
число.

• Влага блок в блок.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване на 
понятието „случайно число“ и блок за генерирането 
му, аритметични оператори и блокове за разклонен 
алгоритъм.

Задачи
• Да се затвърдят уменията на учениците за рабо-

та с блоковете от група Оператори – генериране на 
число и обработка на числови данни.

• Да се формират умения за използването на бло-
ка за случаен избор при конструирането на код.

• Да се формират умения за използване на блока 
съвместно с други блокове от група Движение, гру-
па Контрол и група Външност.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът упражнява знания и умения за работа с 

блковете от група Оператори – за избор на случайно 
число в интервал, за влагане в блокове от други поз-
нати групи. Затвърждават се знанията и се формират 
умения за използването на аритметичните оператори 

за обработка на числови данни в програми на Scratch. 
Aктуализират ce знанията за формата на блоко-

вете и начина на приложение. Предвидените дейнос-
ти в задача 1 целят създаването на код по поставено 
условие и избор на герой от библиотеката. Направе-
но е описание на последователността на стъпките, 
следването на които води до изпълнение на задача-
та. Учениците трябва сами да реализират задачата 
при контрол и напътствия от учителя. Предвиден е и 
творчески елемент – да се уловят духчетата.

В края на урока да се напомни на учениците да 
запазят програмата си на определеното място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Предвидени са три задачи за изпълнение.
Първа задача в тетрадката цели затвърждаване 

на знанията за разпознаване на изучените блокове 
от групите: Оператори, Движение, Сетива и Кон-
трол. 

С втора задача се затвърждава умението за прила-
гане и влагане на блоковете. Изпълнява се съгласно 
указанията в учебника и под ръководството на учи-
теля. Учениците променят създаден вече код според 
условието на задачата.

В първата част на втора задача учениците про-
менят програмата от предната задача, а във втората 
част избират един верен отговор от три възможни.

В трета задача учениците използват кода от зада-
ча 2 и съставят нов код за много герои.

Упражнява се техниката за копиране на герой. 

УРОК 10. ПАЗАЧИТЕ НА СЪКРОВИЩА

10      ПАЗАЧИТЕ 
НА СЪКРОВИЩАТА

С помощта на вълшебния килим можеш да стигнеш до вратата, 
която води към съкровищницата на Бъг. Тя се намира в подзе-
мието на замъка. Но както се досещаш, магьосникът е оставил 
пазачи. Ще ти помогна да уловиш пазачите и да си осигуриш 
свободен вход към подземието.

Избери декор castle2 и постави на сцената своя герой.
 Състави код, който винаги ще премества с 10 стъпки героя и 

ще го обръща към показалеца на мишката. Постави и блок за 
старт на програмата.
 От библиотеката със спрайтове избери Ghost1.

Съхрани програмата в определената папка и я запиши като 
Проект 04.

Стартирай и се опитай да уловиш духчетата!

1

2

 В полето за въвеждане на команди сглоби код за него, който 
съдържа:  Промени времето за изчакване така, че за трите духчета то да 

е 2, 3 и 4 секунди.

 С програмата за промяна на изображения оцвети новите 
духчета така, че да има синьо, розово и бяло. 

 Копирай Ghost още два пъти.

 блок за старт

 блок за безкраен
цикъл

 блок за поява на Ghost на случайни позиции за х и у от
цялата сцена

 блок за пропълзяване за случаен брой секунди до слу-
чайни позиции за х и у от цялата сцена

 блок за разклонен алгоритъм, в който постави условие:
ако допира твоя герой, тогава да се скрие и да изчака 2 сек.

С
к
м
п
с

1Ghost – дух, призрак, привидение
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Обхванати теми от учебната програма
4.3. Променливи
1.2. Информацията и дигиталните устройства

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Разбира същността на променливите.
• Моделира практически ситуации с динамична 

промяна на числа чрез използване на променливи.
• Знае как се именуват поменливи и как се прис-

вояват стойности на променливи.
• Знае как се съхранява информацията в дигитал-

ните устройства.
• Знае как се обработва информацията в дигитал-

ните устройства.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване със 
същността на променливите и блоковете за работа с 
променливи.

Задачи
• Да се запознаят с новите понятия.
• Да се формират знания за променливите и използ-

ването им за извършване на аритметични действия.
• Да се формират знания за създаване и именува-

не на променливи.
• Да се формират умения за използването на бло-

кове за променливи при конструирането на код.
• Да се предостави възможност за използване на 

блоковете за променливи съвместно с други блокове, 
когато е необходимо.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: данни, променливи 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, практическа работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът следва уроците за аритметични действия 

и случайни числа, за да демонстрира универсалност 
на програмите чрез използване на променливи. В 
програмирането променливите са основно понятие и 
уменията за работа с тях са ключови.

Въвеждат се начините за създаване на променли-

ви, област на действие на променлива – за конкретен 
герой и за всички герои. В следващите уроци се на-
лага да се ползват и от двата вида променливи – ло-
кални и глобални.

Тъй като в Scratch блоковете за променливи са в гру-
па Данни, в този урок се въвежда понятието „данни“.

В курса на обучение ще се ползват числови про-
менливи – но тук не е нужна типизация. Дават се 
примери и демонстрации с една от най-лесно и инту-
итивно разбираемите променливи – брояч. Броенето 
е лесно и разбираемо, децата броят без затруднение 
и лесно може да се обясни понятието „променлива“ 
чрез броене. Важно е да се акцентира, че задължи-
телно броячът в началото трябва да започва от 0.

Предвидените демонстрации са с цел усвояване 
на въведените понятия. Постепенно се представя 
процесът на създаване, именуване и задаване на на-
чална стойност на променлива с реална задача. В нея 
е предвидено и нарастване на стойността на промен-
ливата по време на изпълнение на програмата.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача в тетрадката е за затвърждаване на 

знанията за променливи и съответните блокове. Уче-
ниците попълват празни места в текст, така че да се 
получат верни твърдения. С втора задача се разчита 
код и се изисква от учениците да разберат какъв ще е 
резултатът от програмата и как ще се променя той при 
различни стойности на променливите. С програмата 
се изчертават правилни многоъгълници в зависимост 
от стойността на променливата „брой страни“. С тре-
та задача се затвърждават усвоените умения. 

УРОК 11. ПРОМЕНЛИВИ

11      ПРОМЕНЛИВИ

Щом ще се справяме с капаните на Бъг, то със сигурност ще 
трябва по пътя да събираме и пазим разни неща. 
Как става това в Скрития свят? Чети, следвай и ще разбереш...
Ако колекционираш монети, роботи и плюшени мечета, ще по-
ставиш всяка колекция в различен шкаф. Така ще знаеш в кой 
от шкафовете какво се съдържа. В Скрития свят можем да за-
писваме и съхраняваме информация в променливите. Всяка 
променлива съдържа данни.

Данните са факти за нещо (обект), които се съхраняват и се 
използват (обработват), когато потрябват. Те могат да бъдат 
букви или числа, видео и аудио данни, анимации и графики. 
Обработката на данните включва проверка за вярност, раз-
пределение (сортиране) по различни признаци, класификация 
(разделяне в различни категории) и др. Обработените и прео-
бразувани данни се превръщат в информация. 

 Отвори файла Проект 02 от папката си. 
 Добави нов спрайт – избери някоя от топките. 
 Копирай кода на Bat и го постави като код на топката. 
 Изтрий спрайта на Bat.

1

Вече си готов да добавиш променлива, която ще отброява кол-
ко пъти топката ще се блъсне в червената преграда.

 Отвори група Данни и щракни върху бутона Създаване на 
променлива.

 Напиши име на промен-
ливата сблъсък и избе-
ри променливата да е 
само за този спрайт. 
Потвърди с Добре.

След потвърждението в 
група Данни се появя-
ват нови блокове, а на 
сцената – брояч.

 Допълни кода на топка-
та, като поставиш след 
блока за старт новия 
блок за нулиране на 
променливата, а в блока 
за разклонен алгоритъм 
постави блока за увели-
чаване на променливата 
с 1 при всеки сблъсък.

 За да се вижда броячът 
на сцената, трябва да е 
сложена отметка пред 
променливата.

2
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите
4.3. Променливи

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Разбира същността на променливите.
• Създава и именува променливи. 
• Присвоява стойност и използва числови про-

менливи.
• Познава аритметични оператори и блокове, кои-

то 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.
• Умее да управлява движението на героите (из-

чакване, забавяне или ускоряване).
• Познава начини за поява на герой след настъп-

ване на събитие.
• Умее да манипулира външния вид на героя с цел 

постигане на реалистични анимации.

Вид на урока – за обобщение

Дидактическа цел на урока – Упражнение и об-
общение с блокове за променливи.

Задачи
• Да се упражни работата за променливи.
• Да се разширят знанията за използване на про-

менливи.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
упражнение, беседа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, CD, дигитално устройство с инсталирана 
визуална среда за програмиране Scratch.

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е вторият от двата (11 и 12), свързани с 

променливи. В този урок се затвърждават и разширя-
ват знанията за използването и предназначението на 
променливите. Чрез пет задaчи се дава възможност 
на учениците да усвоят и упражнят новите знания, 
придобити в предходната тема.

В задача 1 са представени насоки, чрез които ко-
дът да бъде допълнен до крайното решение. Тези 
насоки са представени във вид на готови блокове, 
които трябва да бъдат добавени или променени в 
първоначално зададения код.

В задачи 2 и 3 учениците сами трябва да проме-
нят и допълнят кода, като открият точните блокове 
в кода. По този начин задачата се затруднява и би 
могло да се направи проверка доколко е усвоен ма-
териалът. 

Задачи 4 и 5 са свързани с игри след завършва-
нето на кода. По този начин се дава възможност на 
учениците сами да видят резултата от работата си до 
момента.

В края на урока напомнете на учениците да запа-
зят програмата си на определеното от вас място.

УРОК 12. УЛАВЯМ ДУХЧЕТА

УЛАВЯМ ДУХЧЕТА 12      
Знаеш, че Бъг е поставил много препятствия. Ти видя духче-
тата пред съкровищницата, но когато правих проучванията, 
научих, че за да се отворят вратите, трябва да уловиш точно 
определен брой от тях. 
Следвай ме и ще те науча как лесно да преброиш колко от тях 
си уловил.

 Отвори файла с Проект 04.
 Създай променлива с име 

розови духчета, която да е 
за всички спрайтове.
 Отстрани разклонения ал-

горитъм заедно с вложените в 
него блокове.

 Стартирай програмата и провери можеш ли да уловиш толко-
ва розови духчета, че да събереш 10 точки!

 Допълни кода на розовото духче така, че:
  броячът да се нулира при стартиране на програмата

  когато е щракнат този спрайт, променливата 
    да се увеличава с 2

  след щракване спрайтът да се скрива за 3 секунди.

1

 Създай нова променлива с име сини духчета, която да е за 
всички спрайтове.

 Допълни кода на синьото духче така, че броячът да 
се нулира при стартиране на програмата.

 Използвай аритметичен оператор, който да увеличава 
променливата с (24/6) – 1, когато е щракнат спрайтът.
 След щракване спрайтът да се скрива за 4 секунди.

 Създай нова променлива с име бели духчета, която да е за 
всички спрайтове.

 Допълни кода на бялото духче така, че броячът да се 
нулира при стартиране на програмата.

 Използвай аритметичен оператор, който да увеличава
променливата с (101 – 99)/2, когато е щракнат спрайтът.

 След щракване спрайтът да се скрива за 2 секунди.

Като знаеш щракването върху всяко духче колко точки носи, 
открий кой от героите колко духчета от всеки цвят е уловил.

Направете състезание кой най-бързо ще успее да събере 6 точ-
ки от бели духчета, 12 точки от сини духчета и 8 точки от розови 
духчета. По колко от всеки цвят трябва да уловиш, за да достиг-
неш определения брой точки за всеки цвят духчета?

2

3

4

5

Провери така ли изглеждат кодовете ти.
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Обхванати теми от учебната програма
1.3. Информацията в съвременното общество. 

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Разбира, че дигиталните ресурси може да не са 
свободни за използване, копиране и разпростране-
ние. 

• Разбира, че не всяка информация във виртуал-
ното пространство е достоверна.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с ус-
ловия, ползване на дигитални ресурси.

Задачи
• Да се формират знания, свързани с дигиталните 

ресурси.
• Да се формират знания и умения за разпознава-

не на видовете дигитални ресурси според възможния 
начин на тяхното използване.

Нови понятия: дигитални ресури 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът цели да запознае учениците с правилата за 

използване на дигитални ресурси, споделени в интер-
нет пространството, според това дали са със свобо-
ден достъп или авторски.

В задача 1 са представени две изображения. Учи-
телят би могъл да зададе въпрос на учениците какви 
разлики откриват между двете изображения освен те-
матика им. Върху едното е поставен лиценз, а върху 
второто не. Във вид на дискусия трябва да се обърне 
внимание на учениците, че второто е предоставено 
за свободен достъп, докато първото е ограничено от 
авторски права. 

На базата на проведената дискусия от предходна-
та задача в задача 2 са представени четири изобра-
жения. Целта е учениците сами да открият кое от из-
ображенията е със свободен достъп. 

Задача 3 може да се използва за индивидуална, 
групова или домашна работа. Специално е наблегна-
то върху използването на изображения със свободен 
достъп. Задачата може да се изпълни чрез използване 
на различни средства – плакат, рисунка, презентация. 

Задачата цели да стимулира въображението на уче-
ниците, като се спазват нормите за работа с дигитал-
ни ресурси.

Задача 4 е с творческа насоченост. Би могло да се 
постави изискване към учениците да потърсят мате-
риали и източници, свързани с вредните последици 
от използването, производството и рециклирането на 
дигитални ресурси. Биха могли да се дадат примери 
от техния град – дали има такива заводи, какви дей-
ности извършват, по какъв начин влияят на околната 
среда.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Урокът в учебната тетрадка цели да провери зна-

нията на учениците, свързани с дигиталните ресурси 
и тяхното използване.

В първа задача е представен текст, който учени-
ците трябва да прочетат. Въз основа на дадения текст 
са представени шест твърдения. Учениците трябва да 
маркират, както е показано, само тези, които са вер-
ни. На базата на тази задача би могло да се постави 
оценка.

Във втора задача се прави проверка, доколко уче-
ниците разпознават различните видове дигитални ре-
сурси според тяхното предназначение. Би могло да 
се задават насочващи въпроси, свързани със слух, 
филми, четене, ако учениците се затрудняват.

В трета задача учениците трябва да подредят 
представените икони на дигитални ресурси правилно 
в зададената таблица.

УРОК 13. СПОДЕЛЯМ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

13      СПОДЕЛЯМ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО 
ПРОСТРАНСТВО

Когато си във виртуалното пространство, ще обменяш различ-
на информация с други потребители, ще разглеждаш карти-
ни и снимки, ще четеш текстове и ще слушаш музика. Всичко 
това е възможно благодарение на хората, които са споделили 
с останалите потребители своите творения. Необходимо е да 
си изключително внимателен. За да не се заблудиш и да на-
правиш нарушение, ще те науча как да разпознаваш дигитал-
ните ресурси, които можеш да използваш.

Внимание! Както тези снимки, така и всеки дигитален ресурс 
в интернет пространството е създаден от определен автор. Той 
може да го предостави за свободно ползване, да забрани из-
ползването му или да желае да бъде поискано неговото разре-
шение преди ползване на ресурса. 

Необходимо е да бъдем много внимателни, ако липсва инфор-
мация за автора на ресурса и дали може да се ползва свобод-
но. Понякога има текст при какви условия ресурсът може да се 
ползва. В случаите на липса на такава информация има опас-
ност да нарушим нечие авторско право.

Разгледай двете снимки, които са споделени в интернет. Коя от 
тях би използвал за свой проект?

Разгледай предложените дигитални ресурси. Кои от тях и при 
какви условия могат да бъдат копирани и използвани?

Изображение с лиценз1 Изображение със свободен достъп

1

2

Дигиталните ресурси, предоставени в интернет простран-
ството, може да не са свободни за използване, копиране и 
разпространение, а да са обект на авторски права. Авторско-
то право защитава произведенията на литературата, изкуство-
то, науката и др. от използване от други хора. Авторът реша-
ва дали неговото творчество може да бъде ползвано от други 
хора и при какви условия.

С помощ от възрастен направи проект на тема „Застрашените 
животни в България“. Можеш да използваш дигитални ресурси 
от Червената книга на България или други източници. Подбери 
свободни ресурси. Представи проекта си пред своите съучени-
ци.

Проучи вредните последствия за околната среда при производ-
ството и при рециклирането на дигитални устройства.

3

4

1 лиценз – право да се ползва или произвежда нечие изобретение или творение
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава аритметични оператори и блокове, кои-
то 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.
• Умее да управлява движението на героите (из-

чакване, забавяне или ускоряване).
• Познава начини за поява на герой след настъп-

ване на събитие.
• Умее да манипулира външния вид на героя с цел 

постигане на реалистични анимации.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване и 
придобиване на умения за работа с блокове за арит-
метични отношения. Затвърждаване на уменията за 
работа с блок за проверка на логическо условие.

Задачи
• Да се формират умения за използването на бло-

кове за аритметични отношения.
• Да се предостави възможност за използване на 

блокове за проверка на логическо условие.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: блокове за аритметични отно-
шения

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Въвеждат се блокове за аритметични отношения, 

като целта е учениците да се запознаят с действия-
та на блоковете и използването им. Задача 1 е под-
готвителна за въвеждането и употребата на новите 

блокове. Добре е учителят да напише няколко срав-
нения на числа, като учениците открият кое е вярно 
и кое не. Необходимо е да се обърне внимание, че 
блоковете не работят самостоятелно, а се влагат в 
други блокове според формата си. Учениците могат 
да достигнат сами до този извод, тъй като са рабо-
тили с блокове, които се влагат в други (би могло да 
се направи връзка с операторите за математически 
операции). В задача 2 учениците следват изброените 
стъпки. Акцентира се на влагането на блок за арит-
метично отношение в блок за проверка на логическо 
условие. При изпълнението на стъпка 3 може да се 
зададе въп рос какви други оператори биха могли да 
се вложат в блока за разклонен алгоритъм. Важно е 
да се обърне внимание, че в логическия оператор се 
влага оператор за избор на случайно число. След из-
пълнението на задачата е подходящо да се проведе 
дискусия относно действието на логическия опера-
тор и необходимостта от неговото използване. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Задача 1 е разделена на две части. В първата уче-

ниците трябва да открият блокове, които позволяват 
влагането на логически оператори. Това зависи от 
формата. Втората част на задача е творческа и изис-
ква от ученика сам да даде предложение за блок, кой-
то позволява влагането на логически оператор, като 
го нарисува и обясни неговото действие. След края 
на задачата да се разгледат различни примери, пред-
ложени от учениците. Втора задача е практическа, а 
трета е творческа, като втората ѝ част е предназначе-
на за напреднали ученици. 

УРОК 14. ЛОГИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

14      ЛОГИЧЕСКИ 
ОПЕРАТОРИ

В замъка на Бъг много неща, които виждаш, няма да са истина – 
или ще са създадена от магьосника илюзия, или ще са прикрити 
капани.
Ще те науча как да проверяваш онова, в което се съмняваш.

Разгледай неравенствата. Верни или неверни са те?

Постави за декор castle2.

От библиотеката със спрайтове избери Dragon3. 

1. Постави блок за старт.

2. От група Контрол постави блока за разклонен алгоритъм.

3. В мястото за влагане на блок постави оператор за равенство.

4. В лявата част на равенството вложи оператор за избор на 
случайно число и му задай диапазон от 1 до 2.

5. В дясната част на равенството напиши стойност 1.
6. Ако условието е вярно, нека Dragon облече костюм dragon1-a.

Продължи кода, като повториш стъпки от 2 до 6. 
В повторените стъпки промени:

– стойността на точка 5, като в дясната част на равенство-
то напишеш 2
– в точка 6 избери костюм dragon1-b.

В средата за програмиране освен аритметични оператори има 
и такива, чрез които сравняваме числа или стойности на про-
менливи. Намери ги в групата Оператори. Въведи стойностите 
в блоковете, щракни върху всеки от тях и ще разбереш истин-
ността на това, което е вписано.

Така всъщност правим проверка за вярност на условие. Сещаш 
ли се в кой от блоковете използваме условие и има място за 
влагане на тези оператори?

1

2

Пред една от вратите на замъка виждаш дружелюбен дракон. 
Да проверим дали наистина е такъв.

Стартирай няколко пъти и провери дали драконът е все така 
доброжелателен.

Запази файла като Проект 05.

1 true – истина
2 false – лъжа
3 dragon – дракон

1 2
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите 

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава аритметични оператори и блокове, кои-
то ги представят.

• Използва блокове за логически оператори. 
• Познава допълнителни операции.
• Влага блок в блок.
• Умее да управлява движението на героите (из-

чакване, забавяне или ускоряване).
• Познава начини за поява на герой след настъп-

ване на събитие.
• Умее да манипулира външния вид на героя с цел 

постигане на реалистични анимации.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове от група сетива.

Задачи
• Да се формират умения за използването на бло-

кове за аритметични отношения.
• Да се предостави възможност за използване на 

блокове за проверка на логическо условие.
• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, практическо упражнение

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Основната цел в урока е създаването на диалог от 

типа въпрос – отговор, като на базата на получения 
отговор се извършва или не определено действие. За 
целта учениците се запознават с нова група от бло-
кове – Сетива. В урока се използват блоковете „пи-
тай... и чакай“ и „oтговор“.

Кодът в първа задача е даден стъпка по стъпка с 
цел представяне възможностите на новите блокове. 
Използван е алгоритъм за условие, чрез който да се 

покаже как при различен отговор се изпълнява раз-
лично действие.

Втора задача представлява готов код, който тряб-
ва да се промени и допълни според дадено условие. 
Задачата цели да надгради уменията на ученика. 

Задача 3 е с творческа насоченост, като се изис-
ква от ученика да приложи наученото до момента. По 
този начин може да провери къде се появяват затруд-
нения.

В края на урока напомнете на учениците да запа-
зят програмата си на определеното от вас място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
С тази тема се цели да се направи преговор и да се 

оцени до каква степен ученикът е овладял материала 
до момента.

Първа задача проверява дали ученикът е овладял 
запазването на файл на локалното дигитално устрой-
ство. 

Във втора задача се прави проверка до каква сте-
пен ученикът разпознава даден блок към коя група 
принадлежи. Тук може да се проведе беседа какво 
е действието на съответния блок, за да се затвърди 
изученото до момента.

Трета задача представлява разкъсан код, който 
трябва да бъде сглобен, за да работи правилно про-
грамата. Целта е да се направи проверка доколко уче-
никът е овладял изучения материал.

УРОК 15. КАК ДА РАЗГОВАРЯМ С ДРАКОНИ?

15      КАК ДА РАЗГОВАРЯМ 
С ДРАКОНИ?

Вече знаеш как да проверяваш дали е истина, или лъжа всич-
ко, което виждаш и срещаш в замъка на Бъг. Но както в интер-
нет не всичко, което четеш или ти пишат други потребители, е 
вярно, така и в замъка може да има недобронамерени съще-
ства. Когато попаднеш на тях, трябва да се отдалечиш, за да 
се предпазиш.

Запази програмата с име Проект 06.

  В дясната част на равенството въведи: Да.
  Ако условието е спазено, тогава нека Аbby да каже
    Добре! за 2 секунди и да облече следващ костюм.

  В него вложи оператор за равенство.

Нека да срещнем Аbby с дракона и да проверим дали да му 
вярва, или не.
 Отвори файла с Проект 05.
 Добави спрайта на Аbby.

 Сглоби за нея кода:
  Постави блок за старт.

  Постави блок Аbby да се покаже.

  От група Сетива избери блок, с който Аbby да пита и
     чака.

 Стартирай и провери дали програмата работи.
1

Кое е условието, което ще накара Аbby да се скрие от дракона?

В първия блок за разклонен алгоритъм вложи втори, в който да 
поставиш условие, което ще предпази Abby.

Допълни кода с втория въпрос на Аbby.

Като знаеш вече как да разговаряш с дракони, опитай да раз-
кажеш за срещата и разговора на Ruby и духчето.

 В лявата част на равенството вложи блок отговор 
от група Сетива.

2

3

  В полето на блока въведи въпроса: Ти истински дракон 
    ли си?
  Постави блок за разклонен алгоритъм.

 Добави с р

 Сглоби ззза
 Пос
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава аритметични оператори и блокове, кои-
то ги представят.

• Влага блок в блок.
• Умее да управлява движението на героите (из-

чакване, забавяне или ускоряване).

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове за работа с текст.

Задачи
• Да се формират знания за наличните блокове за ра-

бота с текст и да се формират умения за използването им.
• Да се развие логическото мислене на учениците 

чрез формиране на умения за откриване на причин-
но-следствени връзки.

• Да се формират умения за създаване на диалози 
в дигитален проект.

Нови понятия: работа с текст

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, дигитално устройство с инсталирана визу-
ална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е продължение на урок 14, като се раз-

глеждат нови блокове от група Оператори, свързани 
с работа с текст. На учениците трябва да се обърне 
специално внимание за формата на тези блокове.

В задача 1 са представени изучени до момента 
блокове от групите Сетива и Оператори. Целта е да 
се припомни, че тези блокове не работят самостоя-
телно, а трябва да бъдат вложени. След което се 
преминава към запознаване с новите оператори за 
работа с текст от група Оператори. Необходимо е 
да се изясни действието на трите оператора „съеди-
ни... и...“ (съединява два текста), „буква... от...“ (по 
зададена стойност извежда буква според мястото ѝ в 
последователността в думата) и „дължина на...“ (из-
вежда броя букви на избраната дума). Преди да се 
премине към изпълнението на задача 2, е подходящо 

да се направи уражнение. Например може да се зада-
де въпрос от типа: „От колко букви се състои дума-
та...?“ или „Коя е 3-тата буква в думата...?“. Така ще 
се направи плавен преход към работа в програмната 
среда. Във втора задача чрез примери са представени 
новите оператори и действията, които те извършват. 
След изпълнението на задачата е подходящо да се 
проведе дискусия за броя и видовете на условията, 
които трябва да бъдат спазени, за да може Gobo да се 
придвижва по сцената. Задача 3 е практически насо-
чена. Целта е учениците да изберат герои и да създа-
дат диалог на принципа въпрос – оговор, като въведат 
двата кода. Преди изпълнението на задача 4 може да 
се изберат двама ученици, които да разиграят сценка, 
като използват въпросите от задачата. На базата на 
този диалог би могло да се състави програмата, като 
за образец се използва кодът от предходната задача. 
Задача 4 може да се изпълни индивидуално, групово 
или за домашна работа.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
В задача 1 се затвърждават уменията за работа с 

операторите за текст. Създава се диалог между ге-
роите, като се подреди и изпише текстът от първите 
два блока, подреждат се дадените блокове, за да се 
получи правилен диалог, който се записва на обозна-
ченото място. В задача 2, в празните полета на опера-
торите, се записва вярната стойност според условие-
то. Задача 3 съдържа част от код с въпрос. Ученикът 
отговаря по три различни начина според името, което 
използва. Задачата може да се разшири, като се из-
ползват имена на ученици от класа.

УРОК 16. ОПЕРАТОРИ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ

16      ОПЕРАТОРИ 
ЗА РАБОТА С ТЕКСТ  

Вече знаеш как да използваш блоковете, с помощта на които 
да мислиш и разговаряш, но има и такива, които ще улеснят 
общуването ти със съществата от Скрития свят.

Точно така! Всички те се вла-
гат в други блокове. 

В група Оператори има още 
блокове за влагане, които об-
работват информацията, коя-
то е представена като текст.

Кое от изброените е лична информация, която не трябва да се 
споделя в интернет?

Разгледай блоковете. По какво си приличат?

Постави в работното поле и изпробвай, като щракнеш с левия 
бутон върху съответния блок.

Избери си двама герои. Въведи показаните кодове за тях и 
стартирай програмата.

1

2

3

 В  въведи в полето 
думата незабравимо.

 В първото поле на блок  въведи: 
Браво, а във второто напиши своето име и удивителен знак. 

Забеляза ли, че при използването на блок
след текста в първото поле трябва да поставиш интервал, за да 
не се сливат думите?

 В  промени цифрата на 5, а в полето 
напиши думата компютър.

Използвай модела и създай код с новите блокове, който ще ти 
помогне да познаеш:
 любимата игра на приятеля си
 през кой месец е роден
 в кой град и на коя улица живее.

4

р.

1 2
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Влага блок в блок.
• Познава начини за появяване на герои след на-

стъпване на събитие.
• Умее да манипулира външния вид на героя с цел 

постигане на реалистична анимация.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване на 
уменията за работа с оператори за текст.

Задачи
• Да се затвърдят знанията за наличните в средата 

за програмиране оператори за работа с текст.
• Да се формират умения за конструиране на по-

следователност от блокове при наличие на повече от 
един обект.

• Да се затвърдят умения за правилно констру-
иране на диалог, чрез синхронизиране.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
практическа работа, беседа, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е продължение на тема 16. Може да започ-

не с кратко припомняне на знания, като се използва 
игра с имената на учениците от класа, градове, дър-
жави, животни и др. Може да се задават въп роси от 
типа: „От колко букви се състои...?“ или „ Коя е... 
буква от думата...?“. В урока е представено постъп-
ково изпълнение на задача. Първоначално учениците 
избират герой Knight от библиотеката със спрайто-
ве. От групите блокове Външност и Контрол изби-
рат блокове за диалог и изчакване. Въвеждат текста, 
както е показано в учебника. Избират блок от група 
Сетива и изписват въпроса. На схемата в учебни-
ка е показано в каква последователност трябва да 
се вложат блоковете от миналия урок, като накрая 
е показан готовият вариант. Целта е учениците да 
затвърдят уменията за работа с оператори за текст 

и влагането им в други блокове от предходната тема.
При следващата стъпка ученикът трябва да из-

бере свой герой от библиотеката със спрайтове и да 
въведе дадения в учебника код. Добре е да се обърне 
внимание, че при използването на оператора за съ-
единяване на текст трябва да се оставя интервал или 
в края на първото поле, или в началото на второто.

В края на урока напомнете на учениците да запа-
зят програмата си на определеното от вас място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Темата в учебната тетрадка съдържа три задачи 

за създаване на диалог. В първата част на задача 1 е 
представен диалог между Zara и рицаря. След текс-
та са дадени блокове, които ученикът трябва да по-
пълни в зависимост от условието. При изпълнението 
на втората част учениците трябва да проявят твор-
чество, като довършат диалога чрез използване на 
останалите блокове, които не са били попълнени до 
момента. Задача 2 представлява код и с използване 
на стрелки учениците влагат предложените опера-
тори за текст, така че те да съответстват на единия 
от героите, участващи в диалога. Преди да свържат 
блоковете с местата в кода, чрез въпрос може да се 
провокират да отгатнат за кого от двамата герои се 
отнася задачата, и да го запишат в празното поле. В 
задача 3 се създава диалог по зададена сцена. Подхо-
дяща е за индивидуална, групова или домашна рабо-
та. Би могла да се даде на ученици, които се справят 
по-бързо. 

УРОК 17. ПРЕМИНАВАМ ПРЕЗ КОРИДОРА С РИЦАРЯ

17      ПРЕМИНАВАМ ПРЕЗ
КОРИДОРА С РИЦАРЯ

В замъка на Бъг има коридор, който се обитава от стар рицар. 
В края на коридора има стълби, по които трябва да се качиш. 
Рицарят няма да те пусне да преминеш просто така. Той ще 
изчезне, но само тогава, когато познае от коя планета си. Не 
бива да му казваш името на планетата ни, а само отговорите на 
неговите въпроси. Използвай операторите за текст и така ще 
стигнеш до стълбите.

Избери декор castle4. 

Постави в коридора своя герой и рицаря (Knight1)                       
в различни спрайтове.

  Нека рицарят каже за 2 секунди: Спри! Не можеш да 
    продължиш!

  Нека рицарят каже за 3 секунди: Можеш да минеш
     само ако позная от коя планета си!

  Нека рицарят каже за 2 секунди: С коя буква започва
    името на планетата?

 Въведи кода с въпросите на рицаря.
  Постави блок за старт.

1

  Нека след това рицарят да изчезне.

  Вложи показаните долу блокове и ги добави към кода.

  Нека рицарят пита: Как се казваш? и да чака.

  Нека рицарят изчака 3 секунди.

  Нека рицарят каже за 2 секунди: С колко букви се пише?

  Нека рицарят изчака 3 секунди.

1 кnight – рицар
2 enter – въведи

 Стартирай и про-
вери ще можеш ли 
да стигнеш до стъл-
бите!

Когато въвеждаш 
името си от клавиа-
турата, след него 
постави интервал и 
потвърди с клавиш 
Еnter.

 Въведи кода за твоя герой.
)                           
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Обхванати теми от учебната програма
2.1. Условия за безопасност в дигитална среда

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Не предоставя лични данни в дигитална среда.
• Познава по-известни заплахи при работа в диги-

тална 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. 

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване на уче-
ниците с опасностите, които крие дигиталният свят.

Задачи
• Да се формират знания за възможни заплахи 

при работа в дигитална среда.
• Да се формират знания за спазване на етични 

норми при работа в дигитална среда.
• Да се формират умения за решаване на възник-

нали проблеми при работа в дигитална среда.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – беседа, диску-
сия, тест за безопасност

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка, CD, дигитално устройство с инсталирана 
визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Темата разглежда проблем, който е изключител-

но важен и актуален в днешния свят на комуникации. 
Урокът е базиран върху безопасността при работа 
в дигитална среда. Подходящо е да се дискутират 
възможностите за появата на заплаха и начините за 
тяхното предотвратяване. Преди да се започне със 
задача 1, може да се припомни разликата между ди-
гитална и реална идентичност (изучено в 3. клас), а 
също и че лични данни не би трябвало да се споделят 
при регистрация в сайт. В задача 1 са представени 
твърдения, върху които може да се проведе диску-
сия. Необходимо е учениците да отговорят правилни 
или неправилни са тези твърдения. При допуснати 
грешки е важно да се изяснят проблемите, които мо-
гат да възникнат от съответното действие. Може да 
бъдат провокирани с въпроси. Задача 2 е тест, който 

учениците стартират от CD. Целта на теста е да се 
провери доколко учениците са запознати с етичните 
норми при работа в дигитална среда. След приключ-
ване на теста е препоръчително да се дискутира по 
резултатите. Добре е да се задават въпроси, кои-
то да провокират учениците сами да разберат кое е 
правилно и кое не. Задача 3 представя изображение 
на реален чат между двама потребители в дигитал-
на среда. Подходящо е да се проведе беседа, така че 
учениците сами да достигнат до изводите какви са 
вредите и последващите ги проблеми при комуника-
ция с непознат потребител. Можете да попитате дали 
има ученици, които са се сблъсквали с подобен проб-
лем? Как са постъпили? Биха ли го направили пак?

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
В задача 1 от учебната тетрадка трябва да се по-

пълнят блоковете за проверка на логическо условие, 
така че програмата да работи правилно. Зададени са 
готови текстове, които да се попълнят на празните 
места в лявото поле на всеки от тях. Спрямо зада-
дения въпрос ученикът трябва да постави правилния 
отговор в дясното поле за всеки от въпросите, така 
че да се получи вярно твърдение. Чрез тази задача 
се цели да се затвърдят уменията на учениците за 
работа с блоковете, както и да се проверят знанията 
за спазването на правилата при работа в дигитална 
среда. След попълване на таблицата в задача 2 е под-
ходящо да се дискутира какво да се предприеме при  
поява на съответния проблем. Задача 3 е предвидена 
за домашна работа. Посочен е интернет сайт, който 
учениците да посетят и разгледат с родител. 

УРОК 18. ОПАСНОСТИ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

18      
Ти вече се научи как да разговаряш в дигиталния свят, но все 
още не знаеш колко много опасности те дебнат там. Видя как 
драконът пред вратата не всеки път беше добронамерен, но ти 
разбра как да го наблюдаваш и да се предпазиш. Ще те науча 
да разпознаваш сигналите на другите потребители и да спаз-
ваш правилата при работа в дигиталния свят.

Прочети твърденията. Обсъди с останалите и преценете кои са 
правилните отговори.

1

1 chat – вид комуникация, осъществявана, чрез компютърна мрежа

Случвало ли ти се е 
да провеждаш по-
добен чат?

Запомни! Ако по-
паднеш на текст, 
съобщение или из-
о  б ражение, което 
те обижда, смуща-
ва, зап лашва или 
шо кира, веднага го 
покажи на родител 
или учител. Те ще 
сигнализират на 
дър жав ните орга-
ни, които се борят 
с престъпленията 
в интернет прост-
ранството.

Прочети откъса от chat1 (чат) между двама потребители. 3

Отвори програма  Тест за безопасност. На подходящите 
места допълни последното твърдение, правилния отговор и по-
следната реплика. Покажи у дома теста и заедно с родителите 
проверете правилните отговори. Заедно допълнете теста с още 
важни твърдения и верните отговори за тях.

2

1. Родителите ми 
трябва да знаят 

какви видеа гледам 
в интернет.

2. Никой 
не трябва да знае 

кои са онлайн 
приятелите ми.

5. Безопасно е 
да публикувам 

всякакви свои снимки 
в интернет.

3. Приемам покани 
за онлайн приятелства 

само от познати.

ОПАСНОСТИ 
В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

р ( ) ду д р

Smeshnoto 

Здравей! Днес те видях в голямото...

Здравей! Кой си?

Е, браво! От съседния клас съм.

Не се сещам кой си. Как 
ти е името?

Ти нещо май си доста глупава. Ама пък 
си много красива. Правила ли си си скоро 
снимки? Прати една.

Направи си, де... Само не ми казвай, че те-
лефонът ти е някакъв стар и скапан... Няма 
да ти повярвам. Такава красавица!

Нямам снимки...

Много си тъпа. Ако не ми пратиш снимка, 
утре ще разкажа на всички. 

Нямам снимки, нали ти 
казах! Не искам да си 
правя!

м 

програма Тест

4. Мога да споделям 
всякаква лична информация 
с останалите потребители 

в интернет 
пространството.
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Обхванати теми от учебната програма
4.2. Синхронизиране на действията на героите

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Умее да управлява движението на героите (из-
чакване, забавяне или ускоряване).

• Познава начини за поява на герой след настъп-
ване на събитие.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове за размяна на съобщения

Задачи
• Да се формират знания за наличните в средата 

за програмиране блокове за размяна на съобщения.
• Да се формират умения за използването на бло-

кове за размяна на съобщения.
• Да се формират умения за синхронизиране на 

действията на повече от един обект чрез размяна на 
съобщения.

Нови понятия: съобщение 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока се въвеждат блокове за размяна на съоб-

щения между два или повече обекта. 
При въвеждането в темата би моглo да се даде при-

мер от реалния живот – когато някой бъде повикан 
по име, той се обръща. Това представлява действие, 
което се извършва при получаване на определено съ-
общение. Също така може да се изиграе кратка игра, 
като се изберат двама ученици от класа, единият е 
водещ, а другият – изпълнител. Водещият ще задава 
команди (например – „Направи три крачки напред“, 
„Завърти се надясно“ и т.н.), а изпълняващият ще из-
вършва действието. Така би могло да се обясни, че 
човек извършва дадено действие, след като получи 
сигнал (съобщение). В дигиталната среда за програ-
миране това може да бъде постигнато чрез използва-
не на блокове за размяна на съобщения.

Задача 1 представлява постъпково сглобяване на 
код. Първоначално се избира герой (Abby), за когото 
учениците сглобяват изписания код. В края се въвеж-
да новият блок. За втория герой се въвеждат два кода. 

Първият е за появяването му на определено място на 
сцената. При втория код е важно да се обърне внима-
ние, че трябва да започва с блок „Когато получа...“. 
По този начин ще се изпълни действието, което е за-
дадено от Abby.

За изпълнението на задача 2 трябва да се стартира 
програмата, като в края кодът трябва да бъде допъл-
нен и героите да се скрият. За по-напредналите уче-
ници би могло да се постави и допълнително условие 
за разширяване на кода, като се въведе допълнителен 
диалог. 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
В задача 1 са представени части от код за синхро-

низиране между баскетболист и топка чрез използва-
не на блок за размяна на съобщения. По зададените 
координати учениците трябва да съобразят кой от 
двата кода ще накара топката да отиде нагоре и кой 
– надолу. Това ще зависи от стойността на промен-
ливата y (променливата x определя изместването от 
ляво надясно). Колкото е по-голяма, толкова по-на-
горе ще отиде топката и обратно. В дадените блокове 
трябва да се запише правилното твърдение. 

В задача 2 учениците попълват празните места в 
кода, като използват имената на съобщенията от за-
дача 1 и крайната цел е баскетболистът да тупа топ-
ката. Ако има ученици, които са допуснали грешки, е 
добре да се проведе дискусия. В задача 3 учениците 
трябва да променят блок „винаги“ с блок „повтори...“ 
в кода от задача 2 и да създадат ново съобщение. 

Задачата е подходяща за напреднали ученици. 

УРОК 19. СИНХРОНИЗИРАНЕ ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ

Вторият, когато получи съобщение 
Търся приятел:
 да се покаже
 да се обърне към твоя герой
 да включва блоковете:

Знаеш, че хората в един екип работят заедно, но не са на едно 
място, могат да използват за свръзка радиостанции. Така чле-
новете на екипа действат, когато получат съобщение, без да е 
необходимо да се виждат. В Скрач също има начин за получа-
ване на тайни съобщения между героите. Блоковете за създа-
ването и разпространяването им ще откриеш в група Събития.

СИНХРОНИЗИРАНЕ ЧРЕЗ
РАЗМЯНА НА СЪОБЩЕНИЯ19      

 Сглоби за него код, който:
          стартира с щракване на зеленото знаме 
            и кара героят да:

Постави свой герой в коридора на castle4. От библиотеката със 
спрайтове избери свой приятел (Abby). Ако е необходимо, из-
ползвай бутона за намаляване на размера на героя. 

1

 се скрие

 Създай ново съобщение с име: 
Търся приятел.

 отиде на позиция х: –180, у: 80

 се покаже 

 каже за 2 секунди: Ехоооо...! Има ли тук приятели?

 От група Събития избери блока за 
разпространяване на съобщение.

Стартирай програмата и виж как действа екипът. Допълни кода 
така, че героите да се скрият, щом стигнат заедно до края на 
сцената. Ако според теб трябва да обсъдят нещо, напиши и ди-
алога им.

2

 Сглоби два кода за приятеля.

Първият:
 да стартира с щракване на зеленото знаме
 да скрие приятеля
 да го премести на позиция х: 190, у: 0.

 Да каже за 2 секунди: Ето ме! 
Здравей! и за 3 секунди: 
Нека продължим заедно!
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Обхванати теми от учебната програма
4.2. Синхронизиране на действията на героите

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Умее да управлява движението на героите (из-
чакване, забавяне или ускоряване).

• Познава начини за поява на герой след настъп-
ване на събитие.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Упражняване и 
затвърждаване на работа с блокове за разпространя-
ване на съобщения

Задачи
• Да се затвърдят знанията за наличните в средата 

за програмиране блокове за размяна на съобщения и 
уменията за използването им.

• Да се затвърдят уменията за синхронизиране на 
действията на повече от един обект.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
дискусия, упражнение, индивидуална работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът продължава тема 19 и е препоръчително да 

се припомнят блоковете, изучени в нея. Ако е необ-
ходимо, може отново да се направи кратка игра. Съ-
държа четири задачи, които трябва да се решават по-
следователно, тъй като са свързани и се надграждат.

В задача 1 ученикът трябва да избере двата дадени 
декора от библиотеката. Условието е да подреди бло-
ковете, за да се получи правилен код, който винаги да 
сменя двата декора на всеки 3 секунди. Правилната 
подредба е: „когато е щракнато“; „винаги“; В блок 
„винаги“ влага последователно „изчакай 3 секунди“ 
и „следващ декор“. В задача 2 се използват блоковете 
за размяна на съобщения. Ученикът избира от гале-
рията посочените два спрайта и създава код за всеки, 
според изискванията. Задача 3 продължава сценария 
от предходните две. Ученикът избира герой Avery от 
галерията със спрайтове. Трябва да се сглобят трите 
описани кода, като всеки трябва да започва с подхо-
дящия блок. В края е препоръчително учителят да 
представи вярното решение и ако има допуснати от 
учениците грешки, те да се отстранят и дискутират. 

Задача 4 дава възможност условието да се усложни 
допълнително, като се вмъкне блок за условен опера-
тор от група Контрол в кода на Avery. В него трябва 
да се вмъкне блок за допир на цвят от група Сетива. 
Ако условието е изпълнено, Avery трябва да пропъл-
зи до края на стълбите чрез използване на блок „про-
пълзи за... до х: ... у: ...“.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
В задача 1 учениците разглеждат кодовете и от-

говарят на поставените въпроси. На първия въпрос 
отговорът е 2, тъй като има два пътя, по които Pico 
може да тръгне. На втория въпрос имената на съоб-
щенията са „път едно“ и „път две“.

Отговорът на третия въпрос е код 3, тъй като Pico 
трябва да се придвижи по стълбите, които се състоят 
от две части, т.е. ще се наложи да пропълзи до две 
различни точки, за да е правилно изкачването.

При изпълнението на задача 2 ученикът трябва 
вярно да свърже стрелките със съответните кодове. 
При затруднения може да се зададат насочващи въ-
проси – „За да се изкачи по стълбите, колко придвиж-
вания трябва да направи?“, „За да мине по пътеката, 
как се движи героят – наляво (надясно) или нагоре 
(надолу)?“. Решението е: Arrow 1 – „път едно“ – 
„пропълзи за 1 сек до х: 212 у: 54; Arrow 2 – „път 
две“ – „пропълзи за 1 сек до х: -191 у: 68“ – „изчакай 
0.2 сек“ – „пропълзи за 1 сек до х: -110 у: 152“. В 
края учениците сглобяват кодовете за двете стрелки. 
Задача 3 съдържа променени кодове от пакостници-
те на Бъг. Учениците откриват правилните команди 
според инструкциите в учебника.

УРОК 20. ИЗКАЧВАНЕ ПО ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СТЪЛБИ

Спомняш ли си стълбите с препятствията, с които се справи? 
Е, Бъг отново ни предизвиква, като този път е направил така, 
че стълбите да изчезват и да се появяват. Когато се виждат, 
ще трябва да се придвижваш към тях, а щом изчезнат – ще 
трябва да спреш. За да ги преминеш, ще ти трябват тайни 
съобщения.

Избери декори brick wall2 и brick wall and stairs. 

Сглоби код, който стартира с щракването на зеленото знаме, 
винаги изчаква 3 секунди и сменя декора със следващия.

20      ИЗКАЧВАНЕ ПО
ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СТЪЛБИ  

1

1 аrrow – стрела

Стартирай програмата и управлявай движението на Аvery, 
като щракаш на стрелката, когато стълбите се виждат и трябва 
да се придвижва, а на знака Стоп – когато изчезнат и трябва 
да спре.
Успя ли?

Да отиде на позиция 
х: –190 у: –20 
и да се покаже.

 когато този спрайт е щракнат, да се разпространи 
съобщение: Тръгни  

 когато този спрайт е щракнат, да се разпространи 
съобщение: Спри.

Да спре другите сценарии 
на спрайта.

Винаги да се премества с 10 
стъпки, да смени следващ 
костюм и да изчака 0,5 се-
кунди.

Избери спрайт Аvery и сглоби 
трите кода към него, като за-
почнеш всеки от тях с показа-
ния блок от група Събития.

Избери спрайтове Аrrow1 и Stop. Постави ги един до друг в до-
лния десен ъгъл на сцената. Сглоби кодове към тях, така че:

Опитай да допълниш кода на Аvery така, че щом стигне в осно-
вата на стълбите, да започне да се изкачва по стъпалата.

3

2

4

Колко нови съобщения трябва да създадеш?
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Обхванати теми от учебната програма
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание 
4.2. Синхронизиране на действията на героите
4.3. Променливи

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Сглобява крайна последователност от блокове, 
реализираща разклонен алгоритъм.

• Присвоява стойности и използва числови про-
менливи.

• Влага блок в блок.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Придобиване на 
умения за работа с променливи при задаване на ус-
ловия.

Задачи
• Да се формират знания за създаване на промен-

ливи, именуване и присвояване на числови стой-
ности.

• Да се формират умения за работа с променливи, 
за изпълнение на дадено условие.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
В началото на урока е препоръчително да се ак-

туализират знанията на учениците, свързани с про-
менливите (урок 11).

В задача 1 се преговаря материал от 3. клас. Уче-
никът избира декор и герой от библиотеките, както е 
показано в учебника. Дадени са четири блока, с по-
мощта на които правилно сглобява код, чрез който 
Jaime да извършва движение на място.

Задача 2 е продължение на предходната. Сглобя-
ването на кода е представено постъпково. Преди да 
се премине към изпълнението на задачата, е препо-
ръчително да се направи кратък преговор, свързан 
със създаването на променлива, компонентите ѝ и 
нейното действие. Последователността на сглобява-

не на кода е представена йерархично (списък – под-
списък). В блок „винаги“ трябва да се вложат всички 
останали блокове (подсписък). В задача 3 от ученика 
се изисква да съхрани програмата, като използва да-
деното в учебника име (Проект 07). 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
В учебната тетрадка са включени три задачи за 

проверка на уменията на учениците за работа с про-
менливи.

Задача 1 представлява таблица. В лявата колона 
са записани твърдения. В другите две колони, сре-
щу всяко едно от тези твърдения, ученикът трябва 
да отбележи вярно или невярно е то. Ако се допускат 
грешки, препоръчително е те да бъдат дискутирани, 
така че за в бъдеще да не се повтарят.

Задача 2 се състои от два кода, в които разликата е 
единствено в блока за променливата. Преди да започ-
не изпълнението на задачата, би могло да се постави 
задача на учениците сами да открият тази разлика. 
Ако не успеят да отговорят, може да се зададе въпро-
сът „С кой от показаните кодове променливата ще 
промени времето на падане на спрайта, като го заба-
ви?“. Необходимо е да изпишат единия код и да про-
менят стойността в блока на променливата. Верният 
отговор е Б.

Със задача 3 се цели да се провери доколко учени-
ците познават действията на блоковете с използване 
на променлива. В лявата част са дадени пет твърде-
ния, които трябва да бъдат свързани с всеки един от 
блоковете в дясна част. Ако учениците се затруднят, 
да се коментира решението.

УРОК 21. ПРОМЯНА В ДВИЖЕНИЕТО НА ГЕРОИТЕ

Когато преминаваш през различни препятствия, тогава е не-
обходимо да умееш да изчакваш, забавяш или ускоряваш дви-
жението си. За своя герой можеш да го направиш чрез про-
менливи, които да контролират движението, като увеличават 
или намаляват времето за извършването му.

Сега нека научим Jaime да скача, като му помогнем с промен-
лива. 

ПРОМЯНА В ДВИЖЕНИЕТО НА 
НА ГЕРОИТЕ21    

Избери декор hallway outdoors1.

Съхрани програмата в определената папка и я запиши като 
Проект 07.

Когато стартираш програмата, Jaime ще върви на място, а при 
натискане на клавиш Интервал той ще скача и плавно ще се 
приземява.

 

Щом стартираш програмата, трябва Jaime да крачи на място.

От спрайтовете избери Jaime Walking. 
Сглоби код, с който след стартиране 
Jaime да облече костюм 1, а след това 
винаги да облича следващ костюм и да 
изчаква 0,3 секунди.

1

3

 Създай променлива с име: време на падане, която да е само за 
този спрайт.

Сглоби код от:
 блок за старт с щракване 

на зеленото знаме
 блок за движение на Jaime до

позиция: х: –190, у: –30
 блок за безкраен цикъл с вложени 

в него:

 блок за разклонен алгори-
тъм с условие, ако клавиш 
Интервал е натиснат, и вло-
жени в него:

 блок, който да направи променливата равна на 80

 блок за цикъл с 40
повторения с вложени 
в него:

– блок, който да направи 
у равна на променливата 
време на падане

– блок за увеличаване времето на падане с –2,5.

2

1 hallway outdoors – коридор на открито

1
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Обхванати теми от учебната програма
3.1. Използване на блок за разклонение 
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите
4.3. Променливи

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Разбира същността на променливите.
• Създава и именува променливи.
• Присвоява стойности и използва числови про-

менливи.
• Умее да управлява движението на героите.
• Познава допълнителни операции.
• Използва блокове за избор на случайни (ran-

dom) числа в интервал.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за упражнение

Дидактическа цел на урока – Придобиване на 
умения за работа с променливи при задаване на ус-
ловия.

Задачи
• Да се затвърдят знанията за създаване на про-

менливи, именуване и присвояване на числови стой-
ности.

• Да се затвърдят умения за работа с променливи, 
за изпълнение на дадено условие.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
За изпълнението на задача 1 учениците трябва 

да отворят файла, който са съхранили (Проект 07), 
след което да изберат нов спрайт – Headband, и да 
го променят, както е показано в учебника. За целта 
се използва графичният редактор. Да се обърне вни-
мание, че за да спазват постъпковото изпълнение, 
представено в учебника, учениците трябва да са пре-
минали от растерен към векторен режим на работа. 
В темата има и кратко описание как могат да се из-
вършат промените във външния вид на спрайта във 
векторен режим. Ако се появят затруднения, може 

да им се припомни как работи графичният редактор. 
След като променят външния вид на героя, премина-
ват към задача 2. В нея стъпка по стъпка е предста-
вено сглобяването на код за новия спрайт Headband 
(последователността е представена като списък – 
подсписък). 

В задача 3 се изисква да се сглоби още един код 
към спрайта Jaime. Може да им се обясни, че до мо-
мента героят може само да извършва движение на-
горе-надолу. Следващият код ще накара Jaime да се 
движи надясно. По зададените условия учениците 
трябва да сами да сглобят правилно кода. 

В задача 4 учениците трябва да добавят към кода 
от предходната задача дадените блокове. Може да се 
зададе въпрос какво действие ще изпълнява Jaime.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Задача 1 съдържа четири тестови въпроса, за кои-

то е необходимо да се остави време за изпълнение. 
Може да се направи като състезание „Кой 

най-бързо ще отговори вярно на въпросите?“. 
Верните отговори са 1 г; 2 в; 3 г; 4 в.
В задача 2 учениците трябва внимателно да проче-

тат текста, след което по зададените условия да пре-
махнат грешните блокове. Тук може да не се прави 
проверка, тъй като те сами могат да установят дали 
са се справили след изпълнението на задача 3.

Задача 3 би могла да се зададе за самостоятелна 
работа. За нейното изпълнение учениците трябва да 
въведат кода за Ghost 1 от задача 1 и незачеркнатите 
кодове от задача 2. 

Проверете вярно ли работи програмата.

УРОК 22. ПРЕЗ КОРИДОРА С ПРУЖИНИТЕ

Jaime пръв попадна в коридора с пружините и ще трябва да го 
премине, без да стъпи на тях. Вече го научи да скача, а сега му 
помогни да се движи и да се пази от пружините.

За да предпазиш Jaime от пружините, ще трябва да контроли-
раш придвижването му чрез клавишите от клавиатурата.

ПРЕЗ КОРИДОРА
С ПРУЖИНИТЕ22    

 стартира с щракване на зеленото знаме

 винаги да:

 изчаква 1 секунда

 отива до позиция х:
случайно число 
от –220 до 140 
у: –120

 показва се

 изчаква 1 секунда

 скрива се.

В редактора промени изображението, като: 
 с помощта на инструмента 

гума изтриеш лентата 
 маркираш едната пружина и 

я доближиш до другата 
 оцветиш двете топки в чер-

вено.

Отвори файла с Проект 07. От библиотеката избери нов спрайт – 
Headband1. 

Състави код за Нeadband, който:

Ако работиш с инструментите за обработка на векторно изобра-
жение, маркирай Нeadband, разгрупирай, изтрий лентата, мар-
кирай едната пружина и я доближи до другата.

Към спрайта на Jaime сглоби втори код, който се състои от:
 блок за старт с щракване на зеленото знаме
 блок за безкраен цикъл с вложени в него:

 блок за разклонен алгоритъм с условие, ако клавиш Дяс-
на стрелка е натиснат и вложен в него:

 блок за преместване с 10 стъпки.

Добави към кода от задача 3 и тези команди:

1

2

3

4

1 headband – лента за глава

Стартирай програмата и опитай да преведеш Jaime през кори-
дора, без да стъпи на пружина, като управляваш движението му 
чрез стрелките от клавиатурата. 
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Обхванати теми от учебната програма
3.1. Използване на блок за разклонение 
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.2. Синхронизиране на действията на героите
4.3. Променливи

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Създава, именува променливи, присвоява стой-
ности и използва числови променливи.

• Умее да управлява движението на героите.
• Познава допълнителни операции.

Вид на урока – за обобщение

Дидактическа цел на урока – Да обобщи придо-
битите до момента знания и умения.

Задачи
• Да се затвърдят знанията и уменията за работа 

с изучени до момента блокове и за възможностите за 
влагането им.

• Да се затвърдят знанията за създаване на 
прoменливи, именуване и присвояване на числови 
стойности.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – самостоятел-
на или групова работа по стъпки

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Задача 1 е разделена на части, като във всяка стъп-

ка по стъпка са зададени инструкциите за създаване 
на кода към съответния герой. В началото учениците 
трябва да изберат декор, както е показано в учебни-
ка (castle 3). Избират се два спрайта от библиотеката 
(Avery и rocks) и се съставя кодът за Avery – това 
е правено многократно. В следващата част се съста-
вя кодът за спрайта rocks. Добре е да се припомни 
действието на зеления блок „изчисти“ (поставя се за 
да изтрие предишни опити), след което се добавя нов 
код за спрайта rocks. Да се обърне внимание на: 

1. Използването на блоковете с позицията на 
мишката от група Сетива. Да се обясни причината 
за използването им – според формата си те не могат 
да работят самостоятелно, а са предназначени за вла-
гане в други. В конкретния случай блокът е вложен в 

блок от група Движение „отиди“. В полето за коор-
дината х се поставя „х позиция на Avery“, а в полето 
за координатата y – „y позиция на Avery“. По този 
начин изпълнението на условието винаги ще започва 
от позицията, на която се намира Avery (искаме да 
направим път, по който тя да стигне до замъка). 

2. Блоковете „мишка х“ и „мишка у“ от група Се-
тива. Също както и предходните, те не могат да се 
използват самостоятелно, а трябва да бъдат влагани. 
В нашия случай са поставени в блок от група Дви-
жение „пропълзи за 1 сек до х: … у: …“ на мястото 
на празните полета за двете координати. По този на-
чин при натискане с мишката на произволно място 
от екрана ще се появи камък, който ще се свърже с 
предишния, така че да се получи пътека. Задача 2 е 
подходяща за самостоятелна или домашна работа. 
Целта е, след като вече са направили път до замъка, 
да съставят втори код за Avery и да променят кода 
за rocks. Трябва да ограничат броя на камъните (3, 4 
или 5). За Avery в края на стария код се добавя блок 
„спри този сценарий“. Въвежда се нов код с начало 
блокът „когато този спрайт е щракнат“. След него се 
избира блок от група Контрол „винаги“, като в него 
се влагат: „чакай, докато стане“ с вложен блок от 
група Сетива – „мишка натисната?“; блок от група 
Движение „отиди до х“: (мишка х) у: (блок за съби-
ране (мишка у) +(50))“. Задава се аритметичен опера-
тор към позицията на героя, за да стъпва на камъка. 
В края на кода за rocks се добавя блок от група Кон-
трол „спри този сценарий“. Стартира се програмата 
и след поставяне на камъните с мишката се щраква 
върху Avery, за да стигне до замъка.

УРОК 23. КАК ДА МИНА ПО НЕВИДИМАТА ПЪТЕКА

От западната страна на замъка открих тайна невидима пъте-
ка. Тя изглежда като горска пътека, но въпреки това е опас-
на. Тръгнеш ли по нея, може да потънеш. За да стигнеш до 
входа, ще е необходимо да поставиш камъни, по които да се 
придвижваш. Следвай указанията ми и ще успееш!

 Състави двата кода за камъните:
1. 

 когато зеленият флаг е щракнат

Стартирай програмата и показвай с щракване по пътеката откъ-
де да мине героят.

КАК ДА МИНА 
ПО НЕВИДИМАТА ПЪТЕКА23      

 Постави декора castle3, за да видиш пътеката. 

Опитай да съставиш код, който ще преведе героя по линията, 
която вече му начерта.

 Избери си герой (Avery) и го постави на позиция х: –200 у: –90. 
Ако е необходимо, използвай бутона за смаляване на героя.
 От библиотеката със спрайтове избери rocks1  и ги смали.
 Състави код за героя:

 старт с натискане на зеленото знаме
 реплика: Входът е далече, а аз не зная как да премина!
(героят да я  каже за 3 секунди)
 реплика: Щракни и ми покажи къде да стъпя 
с продължителност 2 секунди
 разпространи съобщение с име пътека
 изчакване 5 секунди
 реплика: А следващата стъпка? за 4 секунди
 реплика: Покажи ми пак! за 2 секунди
 изчакване 2 секунди
 реплика: Води ме! за 2 секунди.

1

2

 да изчисти следата

 да се скрие

 безкраен цикъл, който:

 чака, докато стане: мишка натисната

 избира цвят на молива: червен

 избира дебелина на молива 5

 молив долу

 показва се

 отпечатва

 молив горе

 скрива се.

2. 
 когато получи съобщение пътека
 да отиде на показаната позиция

1 rocks – камъни

1
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Обхванати теми от учебната програма
3.1. Използване на блок за разклонение 
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Определя дали дадено твърдение е истина, или 
лъжа (true/false).

• Управлява действия в зависимост от верността 
на дадено условие.

• Използва блокове за логически оператори.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове за сложни условия.

Задачи
• Да се формират знания за наличните в средата 

за програмиране блокове оператори със сложни ус-
ловия и умения за използването им.

• Да се предостави възможност за използване на 
блок за разклонение при конструирането на код.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е първият от двата (24 и 25), в които се 

въвеждат операторите със сложни условия. При въ-
веждането в темата е подходящо да се актуализират 
знанията за разклонен алгоритъм и верността/из-
пълнението на поставените в кода условия, за да се 
изпълняват действията. За повишаване на уменията 
на учениците за откриване на причинно-следстве-
ни връзки може да се припомни и задача 1 от урок 
4 в учебната тетрадка или да се проведе дискусия, 
в която да се посочат обичайни ежедневни дейнос-
ти с определени условия (За закуска мога да си купя 
ябълка, ако: 1. училищният бюфет е отворен и 2. има 
ябълки). Чрез дискусия да се формулира и мотиви-
ра темата. Предвидените дейности в задача 1 са под-
готвителни за въвеждането на употребата на новите 

блокове. Учениците вече са работили с блокове от 
група Оператори и знаят къде се намира тя. Преди 
да се пристъпи към изпълнението на задача 2, е под-
ходящо да се обърне внимание на формата на новите 
блокове и да се припомни, че както операторите за 
аритметични отношения, блоковете със сложни усло-
вия са с формата на мястото за влагане в други бло-
кове. След изпълнението на задачата е подходящо да 
се проведе дискусия за броя и видовете на условията, 
които трябва да бъдат спазени, за да може Gobo да се 
придвижва по сцената. Задача 3 е предвидена за до-
пълнителна работа за бързо справящите се ученици. 

В края на урока да се напомни на учениците да 
запазят програмата си на определеното от вас място.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача цели затвърждаване на уменията за 

определяне на броя и вида на условията в операто-
рите според вложените в кода блокове. Важно е да 
се обърне внимание, че при решаването и на двете 
подточки учениците следва да съобразят поставено-
то условие в задачата, че всяко квадратче е равно на 
40 стъпки. Ключово условие е началната позиция на 
героя.

С втора задача се затвърждава умението за кон-
струиране на набор от блокове за изпълнение на 
сложни условия. Да се обърне внимание на ученици-
те, че за изпълнението на задачата могат да свързват 
блокове от една колона или от двете колони.

В трета задача учениците трябва да подберат пра-
вилно конструирания оператор със сложни условия 
според инструкцията в условието на задачата.

УРОК 24. СПРАВЯНЕ СЪС СЛОЖНИ УСЛОВИЯ

Понякога героите ще трябва да предприемат действия само 
тогава, когато са се справили с повече от едно условие. За да 
свържем две условия в едно или да посочим изпълнението на 
едно от няколко възможни условия, ще ни помогнат блокове 
от група Оператори.

СПРАВЯНЕ СЪС 
СЛОЖНИ УСЛОВИЯ 24      

Отвори нов файл в Скрач. Избери цвят от 
палитрата и направи декор с крива отворе-
на линия. 
Добави спрайта на Gobo. 

В група Оператори 
открий блок за из-
пълнение на едно от 
няколко условия.

Постави оператора в полето за въвеждане на команди. Вложи в 
двете му страни блокове от група Сетива за допир до цвят и допир 
до ръб. В блока за допир на цвят посочи цвета на линията.

 Промени блока с позициите, като попълниш показаните 
стойности, и провери дали Gobo ще се придвижи. 

 Променяй стойностите, докато задвижиш Gobo.

1. Премести Gobo на произволни места по сцената и провери 
с щракване върху блока верни или неверни са условията, по-
сочени в оператора.

1

2

 Gobo отива на позиция 

 Вложи блок за безкраен цикъл,  който съдържа:

Постави Gobo в горния ляв ъгъл на сцената. Замени блока с 
второто условие, като на негово място поставиш

.

3

 блок за разклонен алгоритъм с условие ако... тогава, 
и вложи оператора в него

 блок за преместване с 10 стъпки.

2. Създай код за Gobo, 
който стартира с щраква-
не на зеленото знаме.

Опитай да преведеш Gobo през сцената.
Кое от условията в блока е изпълнено?
Запази програмата като файл с име Проект 08.
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Обхванати теми от учебната програма
3.1. Използване на блок за разклонение 
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Определя дали дадено твърдение е истина, или 
лъжа (true/false).

• Управлява действия в зависимост от верността 
на дадено условие.

• Използва блокове за логически оператори.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове за сложни условия.

Задачи
• Да се формират знания за наличните в средата за 

програмиране блокове оператори със сложни условия 
и умения за използването им.

• Да се предостави възможност за използване на 
блок за разклонение при конструирането на код.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
В началото е подходящо да се актуализират зна-

нията за оператора с изпълнение на едно от няколко 
условия. Учениците вече са виждали останалите два 
блока с оператори и целта на урока е да се осмисли 
действието им. След актуализиране вида и действи-
ето на познатия оператор да се обърне внимание на 
останалите два блока И и НЕ (за да е достъпно и раз-
бираемо, може да се използва задача 1 от тетрадката). 
Преди да се изпълни задача 1 от учебника, се зарежда 
съхраненият в предишния урок файл със създадената 
програма. Задачата е разработена в две части за де-
монстрация на действието на двата оператора. В т.1 
са зададени постъпкови инструкции за конструиране-
то на условия с повече от един блок. Комбинирани са 
блокове от група Сетива и група Оператори. Учени-

ците вече са влагали блокове от група Сетива (цвят 
допира цвят), но е добре да се обърне внимание и да 
се обясни за съставянето на условие чрез използва-
нето на комбинацията (влагане) на блок от Сетива 
(посока) в оператор за аритметични отношения, така 
че Gobo да се движи в определена посока. В т. 2 се 
демонстрира действието на оператор за отрицание 
с вложен в него блок от група Сетива (цвят допира 
цвят). Задача 2 е за обобщение на изученото в уроци-
те за оператори със сложни условия. Последовател-
ното изпробване в средата за програмиране на трите 
конструирани от учениците блока с оператори ще 
улесни разграничаването на действията на всеки един 
и осмислянето на разликите им. Задача 3 е за по-бър-
зо справящите се. Дадени са два допълнителни при-
мера за демонстрация на действието на операторите. 
Задача 4 е подходяща за допълнителна самостоятелна 
работа или за домашна работа.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Задача 1 е за осмисляне на действието на трите 

оператора със сложни условия, както и затвържда-
ване на разпознаването им. Задачата може да се из-
ползва както за въведение в темата, така и за домашна 
работа. В задача 2 учениците записват резултатите от 
извършените проверки в средата за програмиране за 
действието на конструираните в час оператори. Зада-
ча 3 развива логическото мислене и осмислянето на 
действието на операторите. Чрез „разчитането“ на 
съставен код те преценяват действията на героя. За-
дачата е подходяща за самостоятелна работа или за 
обобщение на изученото в уроци 24 и 25.

УРОК 25. ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ИЛИ НИКОЕ

Изпробвай с щракване върху всеки от операторите и виж вяр-
но или невярно е изпълнението на описаните в него условия.

Вече познаваш един от операторите със сложни условия, в 
който, за да се извърши някое действие, трябва да е спазено 
поне едно от посочените условия. Сега ще ти разкажа и за 
останалите.

ВСИЧКИ УСЛОВИЯ 
ИЛИ НИКОЕ25      

Отвори файла с име Проект 08. Открий в група Оператори по-
казаните блокове  . Следвай стъпките, за 
да откриеш как действат.

1. Оператор за изпълнение и на двете условия .

Към вече използваните оператори изпробвай и тези:

На мястото на случайните числа в кода от задача 2 постави Gobo 
последователно на показаните позиции. Отбележи в тетрадка-
та всеки оператор до коя крайна позиция ще го заведе.

Промени кода на Gobo, като в първия блок вложиш оператори 
за случайни стойности на х и у. Задай случайните стойности 
да се избират измежду показаните. 

Изпробвай последователно трите оператора за условия и виж 
кога Gobo извършва действие и кога не.

2. Оператор за отрицание     . 

 Премести Gobo на различни позиции по сцената и провери 
с щракване върху оператора за кои от тях условието е вярно. 

 В група Сетива открий показания 
блок за влагане и на мястото на х по-
зиция избери посока.
 От група Оператори избери блок за 

равенство. В дясната му част запиши 
стойност 90, а в лявата вложи блока с 
посоката на Gobo.

1

3

4

2

Постави оператора в полето за въвеждане на команди. 
Вложи в него блок от група Сетива, който определя един цвят 
(цвета на Gobo) да допира друг цвят (цвета на линията).

 От група Сетива избери 
блок, който определя един 
цвят (цвета на Gobo) да 
допира друг цвят (цвета на 
линията).

1)

2)

3)

 Постави оператора за изпълнение на две условия в полето за въ-
веждане на команди и вложи подготвените блокове в него, както е 
показано на изображението.
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Обхванати теми от учебната програма
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
5.1. Възможности за включване на програмиру-

еми устройства към визуалните среди

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава допълнителни операции.
• Влага блок в блок.
• Познава блокове от команди за включване на 

програмируеми устройства към дигитални устройст-
ва.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
възможностите на средата за програмиране за дефи-
ниране и създаване на нови блокове.

Задачи
• Да се формират знания за възможностите на 

средата за програмиране за дефиниране и създаване 
на нови блокове.

• Да се формират умения за дефиниране и създа-
ване на нови блокове.

• Да се формират умения за използването на но-
вите блокове при конструирането на код.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
В задача 1 се актуализират знанията за констру-

иране на код за изчертаване на познати геометрични 
фигури – квадрат и шестоъгълник. Подходящо е уче-
ниците да разчетат кодовете, без да ги конструират, 
и да разпознаят изчертаните фигури. Преговаря се  
използването на блок за цикъл, помощните въпроси 
за циклично действие (Какво е действието? и Колко 
пъти се повтаря?). За мотивиране на темата могат да 
се използват думите на Софти. В задача 2 ученици-
те се запознават с нова група блокове и възможнос-
тите ѝ. Подходящо е да се направи демонстрация, в 
която учителят да покаже действието на бутон Доба-
ви приставка, с който се отваря Разширението на 
библиотеката (Еxtension librаry), съдържащо въз-
можностите за инсталиране на хардуер за включване 

на външни устройства към дигиталното устройство. 
Вграден e хардуер за 3 програмируеми уст ройства. 
При инсталирането на всяко от тях в група Още бло-
кове се появяват блоковете за управлението му. Де-
монстрацията е с информативен характер, ако в учи-
лището няма на разположение някое от вградените 
програмируеми устройства. Ако има програмируемо 
устройство, действията на конкретните за него бло-
кове се въвеждат в урок 31. Във втората част на зада-
чата учениците преминават към овладяване на ново-
то умение – създаване на нов блок. Чрез следване на 
описаните в задачата стъпки те създават и дефинират 
блок „квадрат“. В задача 3 ce конструира код, в който 
ce включва създаденият вече нов блок „квадрат“. При 
правилното изпълнение на задачата на сцената се из-
чертава розетка от разноцветни квадрати. Задачи 4 и 5 
са подходящи за допълнителна работа за бързо спра-
вящите се ученици, както и за домашна работа. При 
правилното им изпълнение се получават разноцветни 
розетки с геометричните фигури.

Важно е да се отбележи, че при съхранение на 
програма, която съдържа създадени нови блокове, те 
остават действащи, но създадени в средата за програ-
миране блокове не остават съхранени в нея.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Включените в тетрадката задачи са подходящи за 

затвърждаване на въведеното в урока ново умение. 
Задачи първа и трета могат да бъдат доразвити с из-
пълнението им в средата за програмиране. Всички 
задачи към урока в тетрадката са подходящи за до-
пълнителна работа в училище и за домашна работа. 

УРОК 26. СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ БЛОКОВЕ

Ако трябва да създадеш код, в който няколко пъти да се изчер-
тават различни геометрични фигури, то той ще стане дълъг и 
лесно може да се допусне грешка при повторението на едни 
и същи блокове. Ще ти разкажа как можеш да създадеш свой 
блок, който да е скрил в себе си цял код.

СЪЗДАВАНЕ 
НА НОВИ БЛОКОВЕ 26      
Разгледай двата кода. Какви фигури изчертават?

Създай и дефинирай нов блок – шестоъгълник. Замени в кода 
от задача 3 блок квадрат с блок шестоъгълник. Стартирай и 
виж красивата розетка.

Като знаеш, че за изчертаването на окръжност цикълът се 
повтаря 120 пъти, стъпките са 4, а завъртането е на 3 градуса, 
създай и дефинирай нов блок – окръжност. Замени блока в 
кода от задача 3 и създай още по-красива розетка.

Отвори нов файл в Скрач. Открий група Още блокове. 

Щракни върху Създаване на блок. В полето над Параметри1 
напиши името на блока: Квадрат. 

В полето за въвеждане на 
команди ще се появи блок 
Дефиниране2 на квадрат. 
Допълни кода към него, 
като прибавиш блоковете 
за изчертаване на квадрат. 

Създай код, който да:

 скрива спрайта

 изчисти сцената

 отиде на позиция х: 0 у: 0

 избере син цвят на молива

 повтори 25 пъти цикъла от:
 квадрат

 преместване с 10 стъпки

 завъртане на 15 градуса

 промяна на цвета 
на молива с 15.

1

4

5

2

Вече имаш нов блок, който изчертава фигурата квадрат и се 
появява в група Още блокове.

1 параметър – величина/стойност, която определя основните характеристики 
на обекта
2 дефиниране – определяне/уточняване на обекта

3
 стартира с щракване на 

зеленото знаме

От бутон Добави приставка се 
активират нова група сиви блоко-
ве, с помощта на които могат да 
се подават команди към включе-
но в компютъра устройство.
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Обхванати теми от учебната програма
1.2. Информацията и дигиталните устройства
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Знае как се съхранява информацията в дигитал-
ните устройства.

• Използва блокове за избор на случайни (random) 
числа в интервал.

• Познава допълнителни операции.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
блокове за създаване на клонинг на обект/герой и 
управление на действието на клонингите.

Задачи
• Да се формират знания за наличните в средата 

за програмиране блокове за създаване на клонинг на 
обект или герой.

• Да се формират умения за използването на бло-
кове за създаване на клонинг при конструирането 
на код.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, диги-
тално устройство с инсталирана визуална среда за 
програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
За формирането на умения за използването на 

блокове за създаване на клонинг при конструирането 
на код първа задача е разделена на две условни части.

В първата част учениците, като следват инструк-
циите, рисуват декор, избират спрайт и конструират 
код за безкраен цикъл. След тези дейности да се де-
монстрира къде се намират новите блокове за създа-
ване на клонинги в средата за програмиране (група 
Контрол). Подходящо е да се обясни значението на 
думата.

Във втората част учениците следва да създадат 
код за действията на клонингите. Подходящо е да се 
обърне внимание на формата на блока, с който за-
почва кодът на клонинга, и да се направи съпоставка 

с другите блокове с такава форма. Ако е необходимо 
при демонстрацията, с цел по-ясно представяне на 
действието, може да се увеличи времето за пропъл-
зяване на клонинга (зададено в програмата) от 1 се-
кунда на 4 или 5.

Важно: В сниманите кодове в учебника бло-
ковете за движение (и в двете части на задачата) 
са оставени без стойности за у, тъй като за все-
ки ученик стойността ще е различна съобразно 
мястото, на което е нарисувал линията в декора. 
Да се дадат  указания тази стойност да се впише, 
след като ученикът постави топката на линията 
и види на коя позиция на у се намира.

Втора задача е подходяща както за самостоятел-
на работа, така и за изпълнение по инструкции. В 
задачата е включена употреба на новите блокове за 
клониране на обекти/герои, както и още блокове от 
група Външност, които правят действията на герои-
те по-ефектни и анимацията по-реалистична.

В края на урока напомнете на учениците да запа-
зят програмата си на определеното от вас място.

УРОК 27. КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ И ГЕРОИ

Спомняш си, че ако искаш да създадеш копия, можеш да 
използваш инструмента Печат или да копираш героя заедно 
с всички негови характеристики. Ако има ситуация, в която 
да ни трябват много герои, които да се появяват в различно 
време и да правят едно и също нещо, тогава колко копия ще 
трябва да направиш? А колко кода ще трябва да сглобиш?
Ето тогава на помощ идват клонингите! Клонирането е про-
цес, при който се създава копие (клонинг) на герой или обект. 
Следвай стъпките и ще научиш как става!

КЛОНИРАНЕ
НА ОБЕКТИ И ГЕРОИ 27      

Отвори нов файл в Скрач. За декор нарисувай хоризонтална 
права линия, която да минава през цялата сцена. От библио-
теката със спрайтове си избери топка – Ball.

Направи дъжд от разноцветни звезди, като използваш клонин-
ги. В нов файл избери декор небе и спрайт Star1.
Кодът на спрайта на звездата е:

1. Състави код за топката, който:
 стартира с щракване на зеленото знаме

2. Състави втори код, с който ще управляваш движението на 
клонингите:
 при старт като клонинг – блокът е от група Контрол

 поставя топката в лявата част на сцената, върху линията

 създава безкраен цикъл, който съдържа:

 изчакване от 1 секунда

 създаване на клонинг на Ball – блокът е от група 
Контрол

1

2

 пропълзи за 1 секунда до позиция, която поставя топката в 
дясната част на сцената, върху линията

 скрива клонинга.

 промяна на ефект цвят със случайно число

 скриване.

 промяна на размера със случайно число от 
20 до –20

 пропълзяване за секунда и половина до х: 
случайно число у: –180

Запази файла като Проект 09.

Кодът за клонингите е: 
 при старт като клонинг
 безкраен цикъл, който съдържа:
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Обхванати теми от учебната програма
1.2. Информацията и дигиталните устройства
3.1. Използване на блок за разклонение
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори.

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Знае как се съхранява информацията в дигитал-
ните устройства.

• 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.

• Използва блокове за логически оператори.
• Познава допълнителни операции.
• Влага блок в блок.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
действието на блок за разклонен алгоритъм.

Задачи
• Да се формират знания и умения за възможности-

те на средата за програмиране за конструиране на 
код с блок за разклонен алгоритъм.

• Да се формират умения за използването на но-
вите блокове при конструирането на код.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Да се разяснят разликите между вече познатия блок 

за алгоритъм и блока за разклонен алгоритъм чрез по-
местените в началото на урока схеми. Да се акценти-
ра, че при използването на единия няма продължение 
на действието, заложено в кода, а в другия има.

Ако учениците срещат трудност при осмислянето 
на принципа на действие на блока за разклонен алго-

ритъм е възможно след запознаването с новия блок 
да се изпълни задача 1 от учебната тетрадка.

На базата на съхранения в предходния урок (27) 
проект учениците, следвайки инструкциите в учебни-
ка:

• добавят нов спрайт (трамплин) и конструират 
код за него;

• създават нови костюми на героя (звезда);
• променят кода на героя, като включват в него 

новия блок за разклонен алгоритъм.
При въвеждането на кодовете могат да се увели-

чат: времето на изчакване в кода на звездата; времето 
в блоковете за движение в кода на клонинга.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Първа задача от тетрадката е подходяща както за 

изпълнение при въвеждане на новия блок, така и за 
домашна работа. Задачата има за цел да подпомог-
не осмислянето на действието на блока за разкло-
нен алгоритъм на базата на обичайни за учениците в 
тази възраст действия и последствията от тях. Вто-
ра задача подпомага осмислянето на зависимостите 
между вложените блокове като условие и действие-
то на героя. Задачата е подходяща за самостоятелно 
изпълнение. Трета задача е по-сложна. В кода към 
задачата са използвани новоизучените блокове в 
последните 4 урока и може да бъде използвана като 
обобщение на новите знания и умения. Освен в тет-
радката е подходяща за изпълнение и в средата за 
програмиране. Може да бъде дадена като допълни-
телна задача за по-бързо справящите се или за до-
машна работа.

УРОК 28. ОТСКАЧАМ ИЛИ ИНАЧЕ ПАДАМ

Разгледай схемите. По какво се различават?

Точно така: Ако... тогава! 

Стартирай програмата и виж кои от звездите се усмихват.

ОТСКАЧАМ 
ИЛИ ИНАЧЕ ПАДАМ28      

Кой от познатите ти блокове от група Контрол отговаря на 
оранжевата фигура от първата схема?

 Добави в кода на звездата блок така, че да облече костюм 
№ 1 веднага след щракване на зеленото знаме.

 Копирай два пъти костюма на звездата. С редактора на изо-
бражения дорисувай новите костюми така, че да има едно ус-
михнато и едно тъжно изображение.

 Състави код, който, когато е щракнато зеленото знаме:

Отвори файла Проект 09. 
 Добави спрайт Тrampoline1 от категория Неща.

Понякога условията са сложни за изпълне-
ние и ако не са спазени, ни трябва план как 
да продължим нататък. В този случай из-
ползвай блок Ако... тогава, иначе... Този 
блок ще продължи действието на героя 
така, както е показано на втората схема.

1

2

 Премахни блоковете за цикъл и за промяна на размера от 
кода на клонинга. Включи блок с условията Ако... тогава, ина-
че..., както е показано:

 скрива Тrampoline

 показва Тrampoline

 преминава назад с 
1 слой.

 поставя спрайта на
позиция х: 0 у: –185

СТАРТ
ВЪРВИ 

НАПРЕД ОТСКОЧИДА

НЕ

АКО
ДОКОСНЕШ
ТРАМПЛИНА

СТАРТ
ВЪРВИ 

НАПРЕД ОТСКОЧИДА

НЕ

АКО
ДОКОСНЕШ
ТРАМПЛИНА

ЗАВЪРТИ СЕ КЪМ

1 Тrampoline – трамплин, батут
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Обхванати теми от учебната програма
1.2. Информацията и дигиталните устройства
3.1. Използване на блок за разклонение
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.3. Променливи

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Знае как се съхранява информацията в дигитал-
ните устройства.

• Определя дали дадено твърдение е истина, или 
лъжа (true/false) и управлява действия в зависимост 
от верността на дадено условие.

• Сглобява крайна последователност от блокове, 
реализираща разклонен алгоритъм.

• Използва блокове за логически оператори.
• Създава и именува променливи.
• Присвоява стойност на числови променливи.

Вид на урока – за упражнение и работа по проект

Дидактическа цел на урока – Сглобяване на по-
следователност от блокове, реализираща действаща 
програма и съдържаща блокове за разклонен алгори-
тъм, променливи и логически оператори.

Задачи
• Да се формират умения за конструиране на 

крайна последователност от блокове, реализираща 
действаща програма.

• Да се формират умения за конструирането на 
код при зададени условия.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване и отстраня-

ване на грешки в конструиран код.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Подходящо е да се започне с припомняне на мер-

ните единици за големината на файлове, като се из-
ползват поместените в диска програми или се подгот-
ви ресурс, съдържащ различни по големина файлове. 
След преговора се преминава към изпълнението на 

задача 1 – след отваряне на програма Съкровищница 
учениците отговарят на поставения въпрос. Подхо-
дящо е да се дискутира как ще продължи програмата 
при двата варианта на отговор (правилен и грешен) 
и с кой от блоковете е програмирано това. С изпъл-
нението на задачи 2 и 3 учениците продължават над-
граждането на кода от програмата, като преговарят 
знанията и уменията за случайни числа и променли-
ви. На базата на програмата, след изпълнението на 
задачи 2 и 3, на учениците се предоставя възможност 
за изграждането на по-сложна програма, включва-
ща всички новоизучени блокове от уроци 24 до 28 с 
изключение на създаване на клонинг. На снимката в 
задача 4 са дадени четирите части, които учениците 
следва да сглобят, за да получат цялата програма. Ос-
вен последователността на частите учениците след-
ва да открият и липсващите блокове или стойности 
в част от блоковете. Задачата може да бъде решена 
в учебната тетрадка, а след това въведена в Scratch. 
Осмислянето на съвкупността от действия, заложе-
ни в кода на програмата, може да бъде подпомогнато 
чрез дискусия със следните въпроси:

• Защо блокът за цикъл е с 5 повторения?
• Защо блокът „ако... тогава“ е извън цикъла?
• Как конструираме блок за разклонен алгоритъм, 

когато отговорът е по-малък от случайното число?

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Задача 1 може да се използва преди решаването на 

задача 4 от урока. Задачи 2 и 3 представят кодовете 
за играта Бесеница. Задачите могат да бъдат използ-
вани при фронтална работа или като допълнителни.

УРОК 29. ОТКРАДНАТАТА ИНФОРМАЦИЯ

ОТКРАДНАТАТА
ИНФОРМАЦИЯ29      
Знаеш, че като недобронамерените потребители в интернет 
Бъг също злоупотребява с информацията. Той си е направил 
съкровищница, в която събира всяка открадната информация. 
За пазач е поставил Ghoul, който не допуска никого в пеще-
рата. Но аз проучих и разбрах как да освободим и да върнем 
информацията на притежателите Ӝ.

Отвори файла         Съкровищница.
Стартирай програмата и отговори на въпроса на Ghoul. 

Създай втори код за Ghoul, който започва заедно с първия и 
ще контролира героят винаги да:

Добави в началото на първия код на Ghoul:
 променлива с име: число
 блок, при който променливата да е равна на 0, и блок, който  

да я скрива.

 В края на първия код допълни с показаните блокове:

 Разгледай частите от кода. Колко на брой са те? 

За да продължиш кода, трябва да откриеш липсващите данни.
Помогни си, като ги запишеш в тетрадката.

Пакостниците са разбъркали частите от кода, но ти можеш да 
го възстановиш. Ще ти подскажа, че две от частите трябва да 
са вложени в блока за цикъл, а частта с оператора за отрица-
ние да е в края на кода. Щом подредиш частите, ги прибави 
към кода от задача 3.

1

2

4

3

 отива на позиция х: случайно число от –50 до 50 и у: –30

 се завърти в случайно избрана посока между –180 и 
180 градуса

 изчака 2 секунди

 изчака 2 секунди.

 облече следващ
костюм

1
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Обхванати теми от учебната програма
1.2. Информацията и дигиталните устройства
3.1. Използване на блок за разклонение
3.2. Построяване на разклонен алгоритъм по да-

дено задание
4.1. Блокове за аритметични действия, аритметич-

ни отношения и логически оператори
4.3. Променливи

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Разпознава и сравнява мерни единици за голе-
мината на файловете, които използва.

• Знае как се съхранява информацията в дигитал-
ните устройства.

• 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.

• Използва блокове за логически оператори.
• Познава допълнителни операции.
• Създава и именува променливи.
• Присвоява стойност и използва числови про-

менливи.

Вид на урока – за обобщение

Дидактическа цел на урока – Сглобяване на 
пос ледователност от блокове, реализираща действа-
ща програма и съдържаща блокове за разклонен ал-
горитъм, променливи и логически оператори.

Задачи
• Да се формират умения за конструиране на 

крайна последователност от блокове, реализираща 
действаща програма.

• Да се формират умения за конструирането на 
код при зададени условия.

• Да се развие логическото мислене на учениците.
• Да се формират умения за откриване на причин-

но-следствени връзки.
• Да се формират умения за откриване и отстраня-

ване на грешки в конструиран код.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

УРОК 30. ПРЕСМЯТАМ БРОЯ НА ЗВЕЗДИТЕ

ПРЕСМЯТАМ БРОЯ 
НА ЗВЕЗДИТЕ30
Чувал ли си за вълшебни шапки? И при нас има такива. Ще 
ти покажа тази, която помага на Nano и Pico да пресмятат 
колко са звездите. 

 Отвори нов файл в Скрач.
 Избери декор stars.

1

 Създай две променливи: число N и чис-
ло P – за звездите, които са преброили съ-
ответно Nano и Pico.

 За всеки от четирите спрайта с аритметични действия създай
код, който да започва с блок

и да съдържа команди, които да извършват съответното пре-
смятане. 

 Постави на сцената вълшебната шапка 
– hat wizard.
 Нарисувай четири нови спрайта, които 

ще използваш за бутони при пресмятане-
то. На всеки от тях нарисувай за кое арит-
метично действие ще отговаря.

66

Учебно-методически ресурси – учебник, диги-
тално устройство с инсталирана визуална среда за 
програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът дава възможност за затвърдяване на зна-

нията и уменията за конструиране на код и създаване 
на програма, съдържаща блокове за разклонен алго-
ритъм, променливи и логически оператори.

Първа задача съдържа постъпкови указания за из-
граждането на програмата. Задачата е подходяща и 
за работа по двойки.

Втора задача интегрира математически компетен-
ции и е подходяща за допълнителна или домашна ра-
бота.
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Обхванати теми от учебната програма
5.1. Възможности за включване на програмиру-

еми устройства към визуалните среди

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Познава функционалността на бутони на 
конкретно устройство.

• Умее да ползва бутоните за задаване на пореди-
ца от движения в различни посоки.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
различни варианти, чрез които в практически план да 
се осмисли терминът „програмируемо устройство“.

Задачи
• Да се формират знания за функционалността на 

бутони при различни програмируеми устройства.
• Да се формират умения за конструиране на ком-

бинация и последователност от команди за управле-
ние на програмируемо устройство.

• Да се формират умения за конструиране на ком-
бинация и последователност от команди за задаване 
на поредица от движения в различни посоки.

• Да се развие логическото мислене на учениците.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
беседа, дискусия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Темата за управление на програмируеми устройст-

ва предполага включването на програмируемо ус-
тройство към дигиталното устройство и управление-
то му чрез специализиран софтуер. Ако училището 
разполага с някакво програмируемо устройство, то:

• устройството се включва към дигитално устройство
• инсталира се софтуерът за устройството
• разяснява се действието на блоковете, които се 

появяват след инсталация
• дава се възможност на учениците да сглобят код 

за управление на движението на устройството.
Урокът в учебника е разработен за случаите, в 

които училището не разполага с програмируемо ус-
тройство. На база житейския опит на учениците и на-
личието на програмируеми устройства в повечето до-
мове са представени различни варианти, чрез които в 

практически план да се осмисли терминът „програ-
мируемо устройство“. Предвидени са 4 задачи, които 
представят четири различни начина за управление на 
програмируеми устройства. Подходящо е урокът да 
започне с беседа и проверка на личния опит на уче-
ниците за работа с програмируеми устройства. Въз 
основа на споделеното може да се премине към по-
следователното изпълнение на задачите.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
Предложените задачи следват изложението на 

урока от учебника. В първа задача учениците следва 
да „програмират“ включване на система за отопле-
ние на принципа на циклично реле за време (таймер).

Във втора задача от учениците се изисква да под-
берат подходящата комбинация и последователност 
от команди, за да „програмират“ изпълнението на 
описана готварска рецепта. За улеснение в учебни-
ка са поместени унифицирани символи за програми-
ране на готварска фурна. Възможно е учениците да 
имат опит с такива домашни уреди и символите да 
са различни, но в изображенията, поместени в учеб-
ника, са вложени универсални символи. Трета зада-
ча е разработена в три самостоятелни подзадачи, в 
които се представят варианти за програмиране чрез 
механични бутони за движение. Вероятно учениците 
имат опит с подобни играчки и не би следвало да се 
затруднят при изпълнението на задачата. Важно е да 
се обърне внимание на пространственото мислене и 
логиката при построяването на комбинацията от на-
тискане на бутони.

УРОК 31. ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА

ПРОГРАМИРУЕМИ
УСТРОЙСТВА31      
Знаеш ли как Бъг е използвал своите помощници? Точно така – 
програмирал ги е какво да правят! За съжаление, той не е 
използвал своите умения в програмирането за добри дела, 
но много от хората знаят как да подобрят живота ни, като из-
мислят различни програмируеми устройства. Ако се огледаш 
у дома, ще откриеш, че сред вещите има много, които могат 
да се програмират. 
С помощта на дистанционното управление можеш да програ-
мираш кога да се включи и кога да се изключи системата за 
охлаждане.
Можеш да зададеш и температурата, до която искаш да се 
затопли или охлади помещението.
Ако сега е 11:30 часа, а системата за отопление 
трябва да се включи в 20:15 часа, коя стрелка кол-
ко пъти трябва да натиснеш, за да програмираш 
включването в точния час? Запиши в тетрадката.

Разгледай бутоните на малкия робот мишка и виж информаци-
ята за начина, по който можеш да го програмираш.

Бутони за движение

За да програмираш робота мишка да се придвижи пет 
стъпки напред, трябва да натиснeш пет пъти бутона за 
движение напред. Всяко едно придвижване отговаря на 
10 см, а всяко завъртане наляво или надясно е на 90 
градуса. Ако искаш роботът да спре на място, преди да 
продължи с определено действие, трябва да натиснеш 
бутон Пауза толкова пъти, колкото секунди трябва да 
изчака. За да се изпълни последователността от зада-
дени команди, трябва да натиснеш бутон Старт.Разгледай символите за програмиране на готвар-

ска фурна и значенията им.

Запиши в тетрадката необходимата комбинация от бутони, за 
да бъде програмиран роботът мишка да очертае правоъгълник 
със страни 40 см и 130 см, като на всеки ъгъл спира за 3 секунди. 

Прочети готварската рецепта и „програмирай“ фурната така, че 
да изпълни точно указанията за приготвянето на ястието.

Запиши в тетрадката поредността на командите, с които ще 
програмираш фурната така, че да сготви ястието за вечерята в 
19:00 ч.

Печено пиле с картофи
1. Картофите се обелват и се нарязват, преди да се 
сложат в тавата. Овкусяват се със сол и черен пипер, 
поливат се с 2 с. л. зехтин и се разбъркват. 
2. Пилето се измива и се поставя върху картофите. Ов-
кусява се с червен пипер, сол, черен пипер и листенца ма-
щерка.
3. Пече се 30 минути на 200 градуса, след което се включ-
ва печене с вентилатор за 15 минути на 220 градуса.

Телевизорите също могат да са програмируеми 
устройства. Управлението им позволява да се 
програмира час за включване или изключване, 
записване на някое предаване. Най-често програ-
мирането става чрез менюта и бутоните стрелки 
на дистанционното устройство.
Голяма част от готварските печки вече имат вгра-
дени програматори, с помощта на които може да 
се задава продължителност на готвене, степен на 
нагряване, отложен старт на готвенето и др.
Сещаш ли се в коя група са блоковете, с които 
могат да се управляват програмируеми устрой-
ства?

1

3

2

4

движение напред

движение назад

движение наляво 

движение надясно

пауза

старт

стоп

11:30
:

:

i

1

00:00 00:00

00:0000:00 градуси 
на печене

време 
на започване

печене 
с вентилатор

печене

пауза
време 
на печене

време 
на спиране

Като знаеш как се програмира роботът мишка, открий размери-
те на фигурата, която ще образува роботът, ако изпълни след-
ната програма: 

68 69
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Обхванати теми от учебната програма
6.1 Изработка на игра със средствата на конкрет-

на визуална среда
6.2. Работа по проект

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението

• Знае как да подбере герои според зададения сю-
жет.

• Умее да задава основни характеристики – кос-
тюми, 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.
• Определя необходимите ресурси за даден про-

ект.
• Избира вида на проекта, който ще изработи: 

тест, комикс, пъзел, игра, калкулатор и др.
• Изготвя проекта и го представя в реална и вир-

туална среда.

Вид на урока – за обобщение

Дидактическа цел на урока – Обобщение и 
систематизиране на придобитите знания и умения за 
компютърно моделиране във визуална среда за про-
грамиране.

Задачи
• Да се приложат усвоените знания и умения в из-

брана от ученика учебна задача.
• Да се систематизират придобитите знания и 

умения.
• Да се предоставят възможности за творческа изя-

в а на учениците.
• Да се формират умения за работа в екип.
• Да се формират умения за планиране и изготвя-

не на цялостен проект.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – беседа, диску-
сия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, диги-
тално устройство с инсталирана визуална среда за 
програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е разработен с възможности за избор в 

три направления:
• Планиране и изработване на комикс

• Планиране и изработване на тест
• Планиране и изработване на игра
По преценка на учителя могат да се добавят и дру-

ги дейности. Според спецификата на групата/класа 
дейностите могат да се разпределят между учениците 
по двойки или в по-големи групи или да им се предос-
тави възможност сами да изберат както дейността, 
която да извършат, така и дали да работят самостоя-
телно или в екип.

Вариант на провеждане на урока е и обявяване-
то на една и съща дейност (пример: разработване на 
игра) за няколко екипа, които да работят независимо, 
а след това да представят проектите си и взаимно да 
ги оценят. При този подход критериите за оценка към 
всички екипи ще са едни и същи.

Към различните групи дейности (екипи А, Б и В) 
в учебника са поместени кратки указания, които да 
подпомогнат планирането и осъществяването на уче-
ническите проекти. 

УРОК 32. В РАБОТИЛНИЦАТА НА БЪГ

В РАБОТИЛНИЦАТА 
НА БЪГ32      
Вече стигна до работилницата на Бъг, където той твори всич-
ките си злини и пакости. От това дали ще се справиш, зависи 
дали ще освободим помощниците от магията му и дали ще 
върнем цялата информация на притежателите Ӝ. Избери си 
другари и работете в екипи – само задружната работа ще ни 
донесе успех.

В екип А нека се съберат онези от вас, които обичат да из-
мислят и рисуват комикси. В екип Б – онези, които умеят да 
измислят игри и правила за тях. В екип В – тези, които знаят 
как да направят викторина или тест. 
Мислете, планирайте и творете!

Разкажете чрез комикс една от всички невероятни истории, 
които преживяха героите, докато обикаляха замъка на Бъг. 
Планирайте:
– Колко сцени ще има в комикса?
– Колко герои ще участват в историята?
– Готови образи ли ще използвате, или ще рисувате герои? 

Създайте тест, с който да проверите пакостниците, когато ма-
гията бъде развалена. Нека отговорят на всички въпроси, за да 
сме сигурни, че вече са добри. Припомнете си кои от блоковете 
ще ползвате.

Създайте игра, в която за управление на героя да се използват 
клавишите или стрелките от клавиатурата. Включете и промен-
ливи за отброяване на щраквания върху обекти. Запишете пра-
вилата на играта и запознайте другите екипи с тях. 
Помислете върху въпросите:
 Кой ще е героят?
 Каква ще е целта му?
 Ще има ли клонинги и с какво ще му помогнат те?
 Какви обекти ще лови (щраква)?
 Колко точки ще носи всяко щракване?
 Кой от посочените блокове ще използвате за отброяване 

на резултата?

Организирайте представяне на проектите. Предварително из-
берете критериите, по които ще оценявате екипните работи. 
След представянията заедно преценете дали сте успели да из-
бавите помощниците на Бъг и дали ще върнете откраднатата 
информация.

Ето някои въпроси, чиито отговори трябва и пакостниците да са 
научили:
 Всички дигитални ресурси ли могат да се копират и ползват

свободно?
 Всичко, което четем и виждаме в интернет, достоверно ли е?
 Вярно ли е, че не трябва да казвам личните си данни на нико-

го във виртуалното пространство?
 Вярно ли е, че ако някой ме заплашва или обижда във вирту-

алното пространство, не трябва да казвам на никого?
 Вярно ли е, че при общуване в интернет трябва да бъда веж-

лив, така както в реалния живот?

В една тъмна, тъм-
на нощ, на едно 
тайно място Бъг 
замисли своя пъклен 
план и...
Първи се досети 
Gobo и сподели със 
своя приятел. Заед-
но решиха да откри-
ят духчето и да...

екип А

1

екип Б

екип В

2
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Вид на урока – за диагностика (изходно ниво)

Дидактическа цел на урока – Диагностика за 
степента на усвояване на знанията и уменията в края 
на етапа на обучението по компютърно моделиране.

Методи за преподаване и учене – самостоятел-
на работа, обратна връзка

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е предвиден за проверка на нивото на ус-

вояване на знанията и уменията в резултат на обуче-
нието по компютърно моделиране. По преценка на 
учителя задачите могат да бъдат изпълнени групово 
и проверени фронтално.

За осъществяване на индивидуална проверка 
следва да се използва работният лист в учебната тет-
радка. Към всички задачи са поместени изображения 
за визуална подкрепа.

Верните отговори на поставените в учебника 
задачи са:

1. Разгледай описания код.
• блок за старт с щракване на зеленото знаме
• блок за цикъл (отговор В) с вложени в него блок 

за разклонен алгоритъм с условие, ако клавиш Дясна 
стрелка е натиснат и вложен в него

• блок за преместване с 10 стъпки

2. Прочети упътванията и посочи в кое от изобра-
женията кодът е правилно сглобен.

• Постави блок за старт.
• Постави блок героят да се покаже.
• Избери блок, с който героят да пита и чака.
• В полето на блока въведи въпроса: Ти истински 

дракон ли си?
• Постави блок за разклонен алгоритъм.
• В него вложи оператор за равенство.
• В лявата част на равенството вложи блок „от-

говор“.

• В дясната част на равенството въведи: Да.
• Ако условието е спазено, тогава нека героят да 

каже Добре! за 2 секунди и да облече следващ кос-
тюм (отговор Б).

3. Разгледай частта от код вдясно и отговори на 
поставения въпрос (отговор А).

4. Допълни текста с пропуснатите думи. Запиши 
ги в тетрадката.

Компютрите съхраняват информацията във вид 
на файлове. Всеки файл съдържа определен обем 
информация. Тя може да бъде различен вид – тек-
стова, графична или звукова. Най-малката единица 
за измерване на информация в компютрите е бит 
(bit). Ние хората получаваме информация чрез сети-
вата си.

УРОК 33. ПРОВЕРЯВАМ КАКВО ЗНАМ

ПРОВЕРЯВАМ 
КАКВО ЗНАМ33      
Предстои ти последната проверка, преди да станеш истински 
приятел на Скрач.
Отбелязвай правилните отговори в работния лист в учебна-
та тетрадка.

2. Прочети упътванията и посочи в кое от изображенията кодът 
е правилно сглобен.
 Постави блок за старт.
 Постави блок героят да се покаже.
 Избери блок, с който героят да пита и чака.
 В полето на блока въведи въпроса: Ти истински дракон ли си?
 Постави блок за разклонен алгоритъм.
 В него вложи оператор за равенство.
 В лявата част на равенството вложи блок отговор.
 В дясната част на равенството въведи: Да.
 Ако условието е спазено, тогава нека героят да каже Добре! 

за 2 секунди и да облече следващ костюм.

3. Разгледай частта от 
код вдясно и отговори на 
поставения въпрос.

4. Допълни текста с пропуснатите думи. Запиши ги в тетрадката.

Компютрите съхраняват информацията във вид на ... Всеки 
файл съдържа определен обем ... Тя може да бъде различен 
вид – ... или ... или ... Най-малката единица за измерване на 
информация в компютрите е ... Ние хората получаваме ин-
формация чрез ... си. 

Как трябва да се комбинира блокът от група Сетива с посоче-
ните оператори, за да може героят да се движи, докато не се 
допре до определен цвят?

А) Б) В)

А) Б) В)

Графична

Звукова

Файл

Информация

Сетива

Текстова
Бит

А) Б) В)

1. Разгледай описания код.
 блок за старт с щракване на зеленото знаме
 блок за , с вложени в него:

 блок за разклонен алгоритъм с условие, ако клавиш 
Дясна стрелка е натиснат и вложен в него:

 блок за преместване с 10 стъпки
За да можеш да придвижваш герой чрез натискане на клавиш, 
кой от посочените блокове трябва да е сглобен на мястото на 
точките, в описания код?
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Обхванати теми от учебната програма
6.1 Изработка на игра със средствата на конкрет-

на визуална среда
6.2. Работа по проект

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението:

• Знае как да подбере герои според зададения сю-
жет.

• Умее да задава основни характеристики – кос-
тюми, 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.
• Определя необходимите ресурси за даден про-

ект.
• Избира вида на проекта, който ще изработи: 

тест, комикс, пъзел, игра, калкулатор и др.
• Изготвя проекта и го представя в реална и вир-

туална среда.

Вид на урока – за обобщение

Дидактическа цел на урока – Обобщение и 
систематизиране на придобитите знания и умения за 
компютърно моделиране във визуална среда Scratch.

Задачи
• Да се предостави възможност за творческа изя-

ва на учениците.
• Да се формират умения за работа в екип.
• Да се формират умения за планиране и изготвя-

не на цялостен проект.
• Да се систематизират придобитите знания и 

умения.

Нови понятия: няма 

Методи за преподаване и учене – беседа, диску-
сия, самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, CD, 
дигитално устройство с инсталирана визуална среда 
за програмиране Scratch.

Насоки за организиране на учебната дейност
Урок 34 е последният от учебното съдържание по 

компютърно моделиране за 4. клас. 
По преценка на учителя може да се използва по-

местеното въведение към урока (думите на Софти), 

за да се направи ретроспекция на изученото през го-
дината учебно съдържание.

Урокът е изграден от 4 допълващи се задачи и 
една допълнителна.

Чрез изпълнението на задачи от 1 до 4 на учени-
ците се дава възможност да приложат придобитите 
умения и в резултат на постъпковото им изпълнение, 
да създадат пъзел. 

За изпълнението на тези задачи в диска към учеб-
ния комплект е предоставен ресурс – програма Пъ-
туване, която съдържа четирите части от пъзела 
като отделни спрайтове.

Задача 5 е подходяща за допълнителна работа за 
по-бързо справящите се или напреднали в обучение-
то ученици. За изпълнението ѝ в диска към учебния 
комплект е предоставен ресурс – 12 части от изобра-
жение, които да бъдат използвани като 12 отделни 
спрайта при конструирането на нов пъзел. 

УРОК 34. ПЪТЕШЕСТВИЯ СЪС СОФТИ

ПЪТЕШЕСТВИЯ
СЪС СОФТИ34      
Нашето пътешествие приключи! Раз-
брах, че ти си упорит и трудолюбив уче-
ник. Заедно с теб помогнахме на много 
герои и научихме как да се предпазваме 
от опасностите във виртуалното прос-
транство. В старанието си да се справиш 
с всички предизвикателства на Bug1, ти 
се научи да поправяш кодове и да от-
страняваш грешките. С всички знания и 
умения, които придоби по време на пъте-
шествията ни, можеш да продължаваш 
приключенията си със странни и чудати 
същества от виртуалния свят, като пом-
ниш и какви опасности можеш да срещ-
неш. Вярвам, че дори да забележиш 
нещо притеснително, знаеш къде и от 
кого да потърсиш помощ.
Нека заедно сглобим картината на наше-
то пътуване! Позната ли ти е снимката?

Отвори от диска  програма Пътуване. Избери любимия си 
герой от библиотеката със спрайтове и го постави на сцената. 
Създай за него код, който да започва с щракване на зеленото 
знаме и:

 героят да се покаже
 да отиде на позиция х: 0 у: -16
 да каже за 5 секунди „С щракване на мишката върху 
парчетата подреди пъзела“
 да изчака 1 секунда
 да се скрие
 да разпространи съобщение puzzle.

В програмата има четири спрайта, които са части от снимката. 
За всеки от тях напиши по два кода. 
Първият код да:

 започва с щракване на зеленото знаме
 скрие спрайта 
 направи размера 40%.

Вторият код да:
 започва, когато получи съобщение puzzle
 отиде на позиция х: случайно число от  -185 до 185, у: слу-

чайно число от -110 до 110
 покаже спрайта.

Провери в средата за програмиране и открий кой код за коя 
част от пъзела е. Въведи кодовете към всеки от спрайтовете.

Създай променлива, която да 
отброява щракванията върху 
частите от пъзела. Провери 
програмата за грешки и при 
нужда ги отстрани.

Използвай ресурсите от диска и създай пъзел от повече части.
1

2

3

4

5

1 Bug1 (от английски bug – буболечка) – използва се за грешки в програмния код, 
поради които програмата изпълнява погрешно определени команди. Процесът на 
откриване и отстраняване на тези грешки се нарича дебъгване.

5

ия код, 
ът на
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

КЪМ УРОК 2
Диагностиката е условно разделена на две части – проверка на степента на усвояване на понятията от 3. 

клас и степен на познаване на практическото приложение на придобитите в първата година на обучение ко-
манди. 

Скала за оценка на първа част от диагностиката
От 0 до 3 правилно запълнени полета Трябва да се постараеш повече! 
От 4 до 7 – правилно запълнени полета Добре, но можеш и повече! 
От 8 до 9 правилно запълнени полета Много добре! 
10 правилно запълнени полета  Отлично! 

КЪМ УРОЦИ 24 И 25
•	 Две или повече условия, свързани със съюза ИЛИ, образуват ново условие, което е вярно, ако поне едно 

от съставящите го условия е вярно. То не е вярно, ако всички съставящи го условия не са верни.
•	 С частицата НЕ, поставена пред едно условие, то се променя – от вярно става невярно и обратно.
•	 Две или повече условия, свързани със съюза И, образуват ново условие, което е вярно, ако всички от 

съставящите го условия са верни. То не е вярно, ако поне едно от съставящите го условия не е вярно.

Втората част съдържа две задачи, като втората от тях може да използвате по своя преценка и съобразно 
нивото на класа. 

Скала за оценка на втора част, първа задача от диагностиката
Задача 1
От 0 до 8 правилно подредени блока Трябва да се постараеш повече! 
От 9 до 12 правилно подредени блока Добре, но можеш и повече! 
От 13 до 15 правилно подредени блока Много добре! 
От 16 до 17 правилно подредени блока Отлично! 
(Ако учениците имат затруднения с изпълнението на задачата, може да им се подскаже чрез цвето-

вете на блоковете.)
Задача 2
В тази задача може да се дадат на всеки ученик по един или два блока, на които трябва да опише резултата 

от действието. След приключване на работа да се постави обща оценка.

КЪМ УРОК 33
За решаването на всяка от четирите задачи се получават точки, които в края трябва да бъдат сумирани. 
Задача 1
Верен отговор Б) – 2 точки
Задача 2 
Верен оговор Б) – 2 точки. Ако ученикът е посочил за верен отговор В) – 1 точка.
Задача 3
Верен отговор А) – 4 точки
Задача 4
За всяка правилно поставена дума се дава по една точка (максимално 7 точки).
Оценяване:
От 0 до 6 точки   Трябва да се постараеш повече! 
От 7 до 10 точки   Добре, но можеш и повече! 
От 11 до 13 точки   Много добре! 
От 14 до 15 точки   Отлично! 



55

1
htmlwrap Програма „Лято“
video Лято
htmlwrap Контролен файл – урок 1

2
htmlwrap Знаеш ли?
htmlwrap Подреди блоковете

3
video Запазване на програмата в папка във 

вид на файл
htmlwrap Контролен файл – урок 3

4
video Разклонен алгоритъм и блокове за се-

тива
htmlwrap Контролен файл – урок 4

5

video Светкавици 1
video Светкавици 2
htmlwrap Подреди папките
htmlwrap Контролен файл – урок 5

6
video Лабиринт 1
video Лабиринт 2
htmlwrap Контролен файл – урок 6

7
video Аритметични оператори
htmlwrap Контролен файл – урок 7

8
video Стаята с тайните
htmlwrap Контролен файл – урок 8

9
video Случайни числа 1
video Случайни числа 2
htmlwrap Контролни файлове – урок 9

10
video Пазачите на съкровищата 1
video Пазачите на съкровищата 2
htmlwrap Контролен файл – урок 10

11
video Променливи
htmlwrap Контролен файл – урок 11

12

video Улавям духчета 1
video Улавям духчета 2
htmlwrap Колко са уловените духчета?
htmlwrap Контролен файл – урок 12

13
video Търсене на изображения с права за из-

ползване
web links Безплатни изображения

14
video Логически оператори
htmlwrap Контролен файл – урок 14

15
video Разговарям с дракони
htmlwrap Контролни файлове – урок 15

16
video Оператори за работа с текст
htmlwrap Контролен файл – урок 16, зад. 3

17

video Преминавам през коридора с рицаря 1
video Преминавам през коридора с рицаря 2

htmlwrap Контролен файл – урок 17

18
htmlwrap Програма „Тест за безопасност“
htmlwrap Контролен файл – урок 17

19
video Синхронизиране чрез размяна на съоб-

щения
htmlwrap Контролен файл – урок 19

20
video Изкачване по изчезващите стълби 1
video Изкачване по изчезващите стълби 2
htmlwrap Контролен файл – урок 20

21
video Промяна в движението на героите
htmlwrap Контролен файл – урок 21

22
video През коридора с пружините 1
video През коридора с пружините 2
htmlwrap Контролни файлове – урок 22

23
video Как да мина по невидимата пътека? 1
video Как да мина по невидимата пътека? 2
htmlwrap Контролен файл – урок 23 

24
video Справяне със сложни условия
htmlwrap Контролен файл – урок 24

25
video Всички условия или никое
htmlwrap Контролен файл – урок 25

26

video Създаване на нови блокове. Квадрат

video Създаване на нови блокове. 
Шестоъгълник

video Създаване на нови блокове. Окръжност
htmlwrap Контролни файлове – урок 26

27
video Клониране на обекти и герои 1
video Клониране на обекти и герои 2
htmlwrap Контролни файлове – урок 27

28
video Отскачам или иначе падам
video Отскачам или иначе падам
htmlwrap Контролен файл – урок 28 

29

htmlwrap Програма „Съкровищница“ 
video Откраднатата информация 1
video Откраднатата информация 2
htmlwrap Контролен файл – урок 29

30
video Пресмятам броя на звездите 1
video Пресмятам броя на звездите 2
htmlwrap Контролен файл – урок 30

33
htmlwrap Задача 2
htmlwrap Задача 4

34

htmlwrap Програма „Пътуване“  
video Пътешествия със Софти 1
video Пътешествия със Софти 2

htmlwrap Ресурси към задача 5

htmlwrap Контролен файл – урок 34

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ПО УРОЦИ
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