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Уважаеми учители,
Пред вас е книгата за учителя по информационни технологии за
5. клас на ИК „Анубис“. Разработена с цел да подпомогне работата
на учителите, като им осигури лесна и бърза ориентация при работата с учебника, както и възможности за избор при преподаването
и оценяването.
Учебният комплект по технологии и предприемачество се състои от учебник със CD, електронен вариант на учебника и книга за
учителя.
В учебника ще намерите уроци за нови знания, за упражнение и
за обобщение.
Уроците за нови знания са комбинирани уроци и, освен предвидения теоретичен материал, съдържат примери и задачи за практическо прилагане на знанията от урока. В тях е включена рубриката
Да направим заедно. Тя е отбелязана с цветен фон и предполага
демонстрационна форма на обучение. В същото време в нея са
включени и подробни обяснения за последователността на работа,
които не са нужни на учителя, за да проведе демонстрацията. Това
дава възможност на всеки учител, като се съобразява с възможностите на своите ученици, да вземе решение дали да прави демонстрацията или да я даде под формата на самостоятелна работа
на учениците. Също така, тези по-подробни обяснения, дават на
учениците възможност самостоятелно да работят с учебника, ако
имат желание или необходимост от това. В края на този тип уроци в
рубриката Аз мога са предложени задачи за самостоятелна работа.
Уроците за упражнение и за обобщение съдържат задачи за самостоятелна работа под контрола и със съдействието на учителя.
В компактдиска са дадени необходимите ресурси, както за уроците за нови знания, така и за упражненията и обобщенията.
Електронният учебник предлага допълнителни задачи за учениците, които работят по-бързо и за тези, които имат повече от
един час седмично по информационни технологии.
В книгата за учителя ще намерите годишно тематично разпределение, примерни тестове за входящ и за изходящ контрол и методически указания по теми.
С пожелание за успешна работа и удовлетворяващи резултати,

Авторите
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1. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
В книгата за учителя по информационни технологии за 5. клас на издателство АНУБИС се
съдържа информация, която улеснява преподаването на урока и взаимодействието с ученици
и родители. Текстът е съобразен с конкретните
изисквания на Закона за предучилищно и училищно образование (2015) и с потребностите в
многообразния и творчески процес на учене и
преподаване. Интегрирани са ключовите компетентности в общообразователната подготовка,
чл. 77. (1). Акцентирани са цялостните политики
за „подкрепа за личностно развитие на детето и
на ученика; изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност“,
чл. 174. (2).
Ние сме уверени в съвременните възгледи на
педагогиката и в необходимостта от „сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост
между всички участници в процеса на образование“, цитирани в Закона за предучилищно и
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ангажираност като издател и носител на ценности в
образованието е свързана с Промяната. Необходимо е пространство, в което българският учител
да открие себе си. Пространство, в което да съчетае своя опит, нагласи, убеждения с реалност,
която изисква единни политики и стратегии,
сила, увереност и компетентност, за да се реализира. Това е мотивът ни да създадем пособието
„Книга за учителя“!
Едно начало, събрало идеи от новите концепции
в ученето, от разбиране за ролите на ученика и на
учителя. Ученикът в съвременния свят е погълнат
от мултимедийните технологии. Той опознава и
получава житейските уроци основно през екрана
и цветните изображения. Нужни са му самопознание, личностно развитие и силата на човешкото
общуване. В същото време и ролите на учителя
на XXI век се свързват с предприемаческо и позитивно мислене. Той е призван да покаже на децата
„как да постигнат резултат“, да обясни „защо?“.
От една страна, учителят е носител на традиции,
ценности, вдъхновител на идеи в българското училище. От друга – разбиращ, ведър, образован, с

умения в прилагане на новите стандарти в обучението. Учител, който може да превърне атмосферата на часа в т.нар. позитивна класна стая и да
експериментира в актуални обучителни модели. Изискване към нас, педагозите, днес е успешната комуникация с родителите и взаимодействие
в диференцирана среда – възможност за ефективно вграждане на деца с различни образователни
потребности (СОП и СОТ).
Според американския писател Уилям Артър
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият
обяснява, най-добрият показва, а великият учител вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с
професионалните умения на педагога и с взаимоотношенията в образователната ни реалност
– противоречиви и едновременно в синхрон и с
blended learning, и при работа с интерактивната дъска, и в игровизацията в съдържанието на
урока, и в интерактивните методи на преподаване. Приложението на проектбазирани подходи,
уменията за диагностициране „стила на учене“
на всеки ученик, развитие на дарбите, откриване ресурса на децата и стимулиране на силните
страни в процеса на „активно учене“ са приоритетни в дейността на всеки обучаващ. Те са актуални и най-вече в периодите на преход, когато
малкият ученик застава пред предизвикателствата в 5. клас, а учителят го посреща, за да разкрие
нови светове.

Какво е препоръчително да знаем
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с
особености, които обхващат различни ключови
аспекти от развитието. Детството постепенно
преминава в ранно юношество и е важно като педагози да обърнем внимание на:
• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убежденията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет,
внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организацията на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните настъпващи промени, ще се убедим в необходимостта от оказване на помощ и подкрепа на детето – бъдещ петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси индивидуалност (идентичност), има трудности в утвърждаване на норми и правила. Препоръки към
педагога: прилагайте умерено физическо и психическо натоварване поради повишената възбудимост и снижената работоспособност. Системно
поставяйте граници в поведението на детето, напомняйте въведените училищни и нравствени правила и утвърждавайте „позитивната дисциплина“.
Eмоционална неустойчивост, свързана
най-често с промени в настроенията – от дързост,
приповдигнатост, активност, агресивност до депресивност, усещане за самота, конфликтност.
Препоръки към педагога: приложете упражнения за самоконтрол, саморегулация на поведението (дишане, релакс), управление на стреса.
Стимулирайте развитие на емоционална компетентност на ученика – да разпознава собствените
си емоции (особено негативните), да управлява
гнева, тъгата и страха; да разпознава емоциите
на другите в общуването.
Ускорено полово съзряване като част от
всеобщ подем в преустройството на организма.
Незавършено физическо израстване и духовно
съзряване и т.н. Препоръки към педагога: приемайте търпеливо и разумно предизвикателствата в половите стереотипи, отговаряйте на въпроси, свързани с различията.
Силен стремеж към самостоятелност и независимост от учителя и от родителите. Препоръки към педагога: стимулирайте развитието
на адекватна самооценка, водете интерактивен
образователен процес, който подкрепя изявата и
участието на всяко дете. Поощрявайте родителите чрез техниките на коучинг в образованието да
възпитават децата в автономно правене на избор.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ,
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ,
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на ученика се отразяват в очакването: „Да съм като
възрастен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм
аз?“, „Кои роли в живота ми подхождат найдобре?“. Новото и необичайното в интересите ги
прави многопосочни и познавателни – свързани
с наука, техника, спорт, изкуство – така те прерастват в увлечения. Препоръки към педагога:
признавайте индивидуалността на всяко дете,
стимулирайте самопознанието чрез игри, оценя6

вайте обективно и позитивно знанията и учебните постижения, стимулирайте личностното развитие на ученика.
Убежденията са свързани с отделни познания и с авторитета на значими възрастни, личности, герои на филми, литературни произведения.
Рязко спада учебната мотивация. Препоръки
към педагога: подкрепяйте любопитството на
децата, четенето и стремежа да подражават на
любими образи и герои. Провокирайте интереса
с разнообразни дидактически и психолого-педагогически подходи в обучението. Ангажирайте
се с отговори на въпроси: „Какъв е смисълът?“,
„За какво всичко това ми е необходимо“, „Какво е приложението на наученото в реалността“.
Учете децата на „житейските умения“.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ,
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ,
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механичното заучаване отстъпва място на умението да се
диференцира съдържанието; учи се неволево.
Препоръки към педагога: изисквайте изготвяне на план на урока от ученика, демонстрирайте
как се отделя важно от маловажно, обобщавайте
и систематизирайте. Специално внимание обърнете на уменията за учене, въвлечете родителите
в сътрудничество.
Вниманието и концентрацията бележат
спад и се влошават – допускат се грешки при четене, писане. Ученикът по-трудно се концентрира поради многопосочните си интереси – от една
страна, се увлича от собствените си потребности,
от друга, е необходимо да се ангажира с преподаването, с урока. Препоръки към педагога:
привличайте вниманието на ученика, като поставяте цели, въвличайте го в конкретни дейности,
поставяйте учебни задачи, съобразени с индивидуалните възможности и интереси, планирайте и
контролирайте дейността в синхрон с изискванията за качество в образованието.
Мисленето непрекъснато се развива. Мисловните операции сравняване, доказване, оценяване,
предвиждане и движение от конкретно към общо
се утвърждават. Препоръки към педагога:
умело въвеждайте нови и непознати понятия, отделяйте достатъчно време за тяхното усвояване и
научаване, включително с визуализиране и други
дидактически и интерактивни методи. Стимулирайте творчество у ученика. Развивайте собствена креативност и новаторско мислене.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА
СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база
общуване с другите и отразява огледално тяхното отношение. Силно се повлиява от процеса на
оценяване, от характера на взаимоотношенията
с връстниците и отношението с учители и родители. Препоръки към педагога: давайте позитивна обратна връзка и поощрявайте изявите и
активността на ученика. Създавайте спокойна атмосфера на доверие и безопасност. Подкрепяйте
и поощрявайте родителите към образци на приемащо поведение, отчитане на индивидуалния напредък, несравняване с другите и увереност.
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, интересът към субкултури (специфични идоли, мода,
маниери и облекло) са типични в процеса на саморегулация на ученика в 5. клас. Водещ модел
за подражание са връстници и приятели, както и
личности авторитети. Липсва началният учител и
средата на сигурност. Препоръки към педагога:
приложете различни стратегии от позитивното
възпитание и моделите на Бен Фурман („Методът
детски умения“, 2007). Създайте взаимодействие
на доверие, акцентирайте върху по-силните стра-

ни на ученика (не върху дефицита), търсете ресурси, планирайте програми за личностно развитие на
детето. При резултат отразете успехите публично
и поощрете участието. В случаи на поведенческа
дезадаптация и деструктивни поведения (агресия,
тормоз, асоциални прояви и др.) потърсете консултация с психолог, с детски специалист, информирайте и привлечете родителя като партньор.
Потърсете ефективни стратегии за организация
на времето и пространството, за да стимулирате
усещането за сигурност и безопасност у ученика.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА
4. – 5. КЛАС
Адаптацията на ученика към 5. клас има ключово значение за успеваемостта в учебния процес.
Симптомите за адаптираност се регистрират до 2 –
3 месеца след началото на учебната година. Засягат
основните сфери – интелектуална, поведенческа,
комуникативна, соматична (телесна), емоционална. Често се открояват и нарушения в нормалната
адаптация на детето под влияние на учебен стрес,
личностни и социални фактори, известни като процеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията
и дезадаптацията на детето в прехода 4. – 5. клас
зависи до голяма степен от личността на учителя и
педагогическия му подход. В този смисъл полезно
е да се ориентираме в най-често срещаните фактори за дезадаптация на ученика (таблица 1).

Таблица 1. Фактори, свързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас
№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

1.

Изменение в условията на средата и
обучението: учители „предметници“,
нови кабинети, различни деца (ново
училище), потребност да се изгражда
авторитет, необходимост от утвърждаване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация
в средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, администрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обърна, когато...“; съпровождайте децата през първата седмица при
смяна на кабинети (движение и преместване в пространството
заедно); запознайте се с родителите – чрез групова работа за
„запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна родителска среща; организирайте „свободно време“ и анимация
в училищната среда с различни игри и форми за комуникация.

2.

Изменение на изискванията.

Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможнос
тите да общува с различни хора; установете връзка с родителите (електронни дневници, SMS-и, график за чуване по телефона, график на приемно време; включване в дневния ред на
родителска среща).
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№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

3.

Отсъствие/намален контрол от учителя
и чувство у ученика за „обезличаване“
(чувства се „невидим за учителя“, търси пътища за деструктивно привличане на вниманието, развива усещане за
„безнадзорност“ и/или „опиянение от
свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на ученика; инициирайте сътрудничество със семейството; стимулирайте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание
към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно
изготвяне на правила на поведение в класната стая и системно
„напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6
правила).

4.

„Пробив в знанията“, пропуски в изучавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и проверете степента на усвоения материал; анализирайте личностните
особености и социалната среда на децата; приложете научаване
чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; създайте ясни критерии за оценяване.

5.

Социални взаимоотношения.

Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в развитието на груповата работа; отчетете значимостта на приятелския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето;
дискутирайте толерантността (международен ден – 16 ноември); отразете възможните рискове за добрата адаптация: хигиена на живот, хигиена на мислене, влияние на виртуалното
пространство, социална среда.

Изграждането на доверителни отношения
между учителя и ученика в 5. клас е основополагащо за добрата адаптация и за по-нататъшните
взаимоотношения в учебната среда. Стимулирайте взаимно уважение с родителите и с децата, признавайте техните способности, провокирайте усвояване на житейските умения. Това

Изграждане
на доверие
и безусловно приемане
– срещи на класа

Формиране
на интерес
и загриженост
към всеки ученик
– Познавам те
– Насърчавам те
– Вярвам в твоите
възможности

Схема 1. Елементи
на позитивното възпитание
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са посланията и на „позитивната класна стая“,
станала обект на внимание през последните години сред успешните професионални практики
в педагогиката. Моделът се отличава със свои
елементи и особености и служи за ориентир в
прилагането на съвременните идеи при работа с
деца (схема 1).

Създаване
атмосфера
на доброжелателство,
непоколебимост
и достойнство

Поставяне
на ясни цели,
задачи и стратегии
как да се изпълнят

ЕЛЕМЕНТИ
НА ПОЗИТИВНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
Стимулиране
на самостоятелност
и чувство
на отговорност
Аз мога
Аз съм значим
Аз съм необходим

Актуален е въпросът как да създадем атмосфера на доверие в „позитивната класна стая“? Как
да предизвикаме интереса на децата към ученето
и познанието? Можем да започнем от първата ни
формална или неформална среща с учениците:
• представете се по име; разкажете за себе си
накратко, като изтъкнете най-силните страни, професионални успехи и умения, които притежавате
• поставете изискванията си към учебния
предмет и взаимодействия; обсъдете какво
очаквате да се направи
• инициирайте въвеждане на „правила“ в учебния процес (подходящо е да се обсъдят и изработят от групата деца, да бъдат поставени на видимо място под формата на колаж, цветен стимул,
фотографии и т.н.)
• придържайте се към ефективно управление
на времето в часа (планиране, разпределяне, контролиране на учебния процес)
• проявете интерес към личността на всяко
дете (опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм
аз?“, „Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др.)
• създайте запомняща се атмосфера (чрез подходяща тиха музика; интересен кратък разказ;
мотивиращо резюме „Защо е важно да знам?“)
• предложете приемливи решения на разно
образните ситуации
• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез
различни съвременни подходи (приложение 1)
• преподавайте урока в синхрон с различните
стилове на учене (приложение 2).
В Закона за предучилищно и училищно образование (2015) ясно се упоменава тенденцията в
българското образование – умение на учителя да
диагностицира стила на учене на всеки ученик.
На базата на получената информация педагогът
може да структурира и преподаването на урока
така, че да удовлетвори потребностите на всички
участници в процеса на обучение.

Схема 2

Как да разпознаем стила на учене
и да адаптираме стратегията
си на преподаване
Стилът на учене е свързан с „предпочитания
начин на възприемане и преработка на информация“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния
опит от развитието на човека, а в психологията
и педагогиката е популярен от 30-те години на
XX век. Съществуват разнообразни формулировки и класификации за стил на учене. Сред
най-разпространените са на Х. Гарднър, Колб,
Майерс и Бригс, Голей и др. Стилът на учене
като относително устойчива величина се различава от стратегиите на учене – подходящ метод
за приложение на стила по съответен начин. Този
подход гарантира активност, интерес и творческа
активност в обучението и изисква определени
стъпки, които учителят да следва:
Стъпка 1. Запознайте се подробно с концепцията „стил на учене“.
Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки
ученик чрез специално утвърдена методика – скала
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра,
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.
Стъпка 3. Подберете основните похвати и
техники, подходящи за преподаването на урока.
Подборът на стратегии за преподаване на урока е професионален и личен избор на учителя.
Често той се представя и демонстрира в учителското портфолио като доказателство за гъвкав
подход и новаторство в работата. Можете да използвате разнообразни варианти, например:
Учене чрез сътрудничество – утвърдена стратегия, известна като „Методи на Кегън“ (1985).
Авторът популяризира цялостното си изследване,
свързано с приложение на техники, които формират социални умения и сътрудничество у децата.
В схема 2 са показани елементите на стратегията
„Учене чрез сътрудничество по Кегън“, 1985.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985
Два вида цели

1. Непосредствени

Развитие на познавателни
способности

Чрез конкретно учебно
съдържание

2. Социални

Формират отговорности

Формират сътрудничество
в групата
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Според концепцията на Кегън обучението е
ефективно, ако всеки от участниците дава своя
принос в ясно организиран групов процес със
следните елементи:
• пространствено разположение на участниците (приложение 3)
• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират
сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на
групи (игри за групова работа); за разработване
и усвояване на нови знания (интервю с учебни
фишове); за обобщаване и систематизиране (мозъчна атака, кръгла маса); за оценяване

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага прилагане на индивидуална работа с децата. В тези
случаи подходящо е да разпределите учениците
в три основни групи (съобразно индивидуалните
особености, интереси, социални умения и др.), без
да давате израз за начина и смисъла на подбора:
Таблица 2. Основни групи ученици
и подходящи учебни задачи за учене
Диференциране
на децата
– нива

Особености
на децата

Учебни задачи,
съобразени
с дидактическите
цели на урока

1-во ниво
трудно се
(15 – 20% справят с
от класа)
уч. съдържание

лeсни
и
опростени;
по-малко и по-достъпна информация; повече
онагледяване и картини;
повече
занимателност;
по-голям размер на символи и букви; думи, разделени на срички; игрови
упражнения

2-ро ниво
добре се
(50 – 60% справят с
от класа)
уч. съдържание

презентации; практически
и кратки упражнения; упражнения за затвърждаване на материала; фронтално преподаване

3-то ниво
мн. добре
(15 – 20% и отлично
от класа)
се справят
с уч. съдържание

усложнени, разнообразни
задачи; повече информация, основно словесна;
сложни форми на изразяване и понятия; забавни
игри; по-малък размер на
символите
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Приобщаващо образование
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното образование (след учене чрез сътрудничество)
позволява уважаване и приемане на всички деца
независимо от техния статус, произход и култура. Приобщаващата педагогика е насочена и към
персоналните потребности на децата със специални образователни и обучителни потребности
(СОТ и СОП). Успешното прилагане стратегиите
на приобщаващото образование изисква придържане към определени стандарти на поведение.
Препоръчително е:
• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема,
разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране
на целта
• да дадете словесна инструкция за изпълнение на дейността
• да представите перспектива за полезността
на информацията
• да разграничите отделните етапи в работата
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответни на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извършеното
Децата със специални потребности много често
не могат да подчинят действията си на словесната
инструкция от учителя. Необходима е корекционна работа по отношение на допуснати неточности; уточняване на представите на детето по темата; формиране на знания и умения практически да
приложи изискванията на учителя. В тази връзка
препоръчително към работата на учителя е:
• изработване на индивидуален план за всяко
едно дете спрямо динамичния стереотип (индивидуални особености) и работа на „малки порции“
• приложение на тренировъчни/загряващи упражнения за моториката преди реализиране на
задачи с по-голяма продължителност
• използване на подпомагащи прийоми, забавен темп на работа
• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на
преподаване, словесни (разказ, обяснение, беседа), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация)
и практически методи (упражнение, практически
и социални умения) и др.
• фокусираното към решения образование и т.н.

Важни теми при работа с деца с различни
потребности са:
• семейното възпитание и атмосферата в семейството, както и добрата връзка на педагога с
родителите
• увереността у децата и развитието на позитивна, адекватна самооценка
• саморегулацията на поведението, способност
та да планира и реализира действията си докрай
• уважението и приемането на останалите деца
(при деца със специални потребности, както и при
останалите деца в класа е общовалиден и двупосочен принципът за интегриране и приобщаване в
еднаква степен по отношение на различието)
Процесите на интегрираното/приобщаващото
образование в класната стая са немислими без
партньорството с родителите и семейството. В
множество срещи с педагози и родители убедително се откроиха представите на учителя за
ефективни взаимоотношения с родителите, както
и очакванията на семейството за ролите и поведението на педагога.
Какво
учителите
очакват
от родителите?
Заинтересованост, съпричастност, добро
възпитание,
отговорност, активност, съдействие, отзивчивост, разбиране,
разумни компромиси и др.

Какво родителите очакват
от учителите?
Търпение, мило отношение,
обич към децата и работата, умение да изслушват и напътстват,
да създават доверие, да провеждат интересни уроци, да дават
примери от живота, да създават
различни и запомнящи се часове,
да стимулират децата да учат, да
събуждат любопитство и интерес, да уважават родителите и
техните пропуски, да провокират
справедливост, да научават децата да задават въпроси: „Защо,
как, какво, къде“.

Някои полезни напътствия
към учителя при взаимодействие
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен,
изпълнен с неразбиране и дори огорчение. Привилегия е възможността да застанем уверено – това е
силата да изразим своето отношение, да утвърдим
своя авторитет и имидж професионално и социално
приемливо! Някои познати моменти в ефективната
комуникация с родителите ни гарантират успех:
• опознайте родителите: научете техните имена, потребности и интереси – така създавате доверие, посрещнете ги с усмивка
• отделете специално време и място за всяка
среща с родителите; подгответе „нестандартна“
родителска среща
• предварително обмислете срещата: съберете
факти за поведението и състоянието на ученика;
представете накратко вашите изисквания, посъветвайте родителя как да постъпва съобразено с
посланията на коучинга в образованието
• говорете достъпно и съответно на повода,
използвайте подходяща терминология, подберете внимателно обръщението си в „ти“ или
„вие“.
• бъдете конкретни, фактологични, активни;
задавайте открити въпроси (Кога? Как точно?
Къде?)
• ориентирайте се в типажа и в емоционалното състояние на родителя – по маниера, стила на
обличане, поведението (много често родителят
изпитва неудобство, страх или гняв в очакването
за критика: невинаги е правилно информиран; не
разбира посланията на учителя за възпитанието;
не притежава подходящ ефективен родителски
стил; някои родители страдат от заболяване и т.н.)
• придържайте се към правилата на вербална, невербална комуникация и избор на облекло
и прическа; обърнете внимание на гласа си (да
бъде мек, в ниски тонове, плътен, тих)
• въведете разговора с подходящи послания за
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни
послания, 1 препоръка)
• избягвайте оценяване, критика, високомерен
тон или обидни квалификации независимо от несъобразително родителско отношение
• въвлечете родителя в отговорно поведение и
отношение към ситуацията (Предлагам... очаквам да получа Вашата подкрепа)
• дайте възможност на родителя да изрази свое
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен
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или агресивен, не приемайте реакцията му като
насочена пряко към вас – изслушайте емпатично
(с разбиране, напр. разбирам, аха... Правилно ли
съм разбрал, че...? Мога ли с нещо да бъда полезен? Разбирам, мога ли сега да изразя своето
мнение и т.н.), подканете го да изкаже съображенията си, задайте въпрос: Какво конкретно
имате предвид?, Наистина ли искате отговор
на този въпрос? и т.н.
• предложете съдействие – среща с други родители, помощ, информация за консултиране със
специалист и т.н.
• уважавайте и пазете достойнството – своето
и на родителя
• гарантирайте конфиденциалност (поверителност) на срещата
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http://www.teacher.bg/(101 идеи за иновативни учители)
www.psyhichnozdrave.com
www.edu.uni-sz.bg/books/
www.slideshare.net/c.gergova/
www.roditeli.org
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Приложение 1

Педагого-психологически модели
за стимулиране на самоконтрол
при децата
ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ
НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ:
Единни „изисквания“ от училището, отнесени
към „уменията за учене“ на всички деца. Демонстрация и окуражаване на децата: как да стоят
„правилно“ на чина; как да организират материалите си на учебното място; как да подреждат пособията си в началото и в края на всеки учебен час.
Отразяване на старанието и стремежа за ред с поощрение, привилегия или награда. Обособяване на
места в класната стая, където децата могат да поставят индивидуални предмети, вещи, портфолио,
материали. Подреждане записа на дъската системно, с придържане към определени области (за нови
знания, план на урока, понятия, напомняне и за домашни задачи). Осигуряване на достатъчно време
за препис на информацията от дъската или запознаване с нея. Изискване за наличие на определени
работни материали и пособия (листове с различни
цветове, подвързии, надписи). Организиране на
информацията в таблични форми, карти, диаграми.
Даване на рамкирани текстове за допълване на информацията при инструктирането.

ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дейности, срок на изпълнение и написване информацията на дъската с често напомняне. Изработване календар на събитията и поставяне на стената
в класната стая. Създаване на графици и списъци
на нещата, които трябва да се направят. Съгласуване на общия календар с този на всяко дете.
Научаване на децата да разпознават времето
и часа, графика и календара. Изработване на
дневен режим и график за класната стая (графичен, с рисунки и символи). Подпомагане на
учениците да съобразяват и приоритизират (кои
задачи са спешни и неотложни; кои са важни;
кои са важни, но не спешни; кои не са важни).
Демонстрация как изпълнените задачи могат да
се отмятат по списък. Разработване на по-дълги
и сложни задачи на малки части. Помощ учениците да организират идеите си, като използват
„подсказки“ (цветни листове, триещи се дъски,
самоуправление/самопомощ). „Материализиране“ на успеха (карта на целите, списък на постиженията/колаж и др.).

ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА,
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учителя за получаване на преки инструкции (напр. Всеки да излиза отпред и да идва до мен). Задават
се интересни, провокативни въпроси, показват се
снимки, разказват се кратки истории или се прочита стихотворение, за да се генерират дискусия и
интерес към урока. Опит с игривост и театралност
– привличат вниманието и повишават интереса.
Използване на мистерия: слага се предмет, свързан
с урока, в кутия, чанта – начин да се накарат учениците да отгатват – предизвиква дискусии и писмени
дейности. Прилага се система от различни сигнали:
слухови – използва се звънче, пляскане или музикален фрагмент на пиано, китара, устни сигнали
(Стоп... Това е важно); зрителни – присветване
с лампа, вдигане на ръката си (знак за учениците
да вдигнат ръце и да затворят уста, докато всички
не замълчат и не започнат да внимават); рутинни
фрази: Всички… Готови…; очен контакт: учениците трябва да виждат учителя, когато говори,
особено когато дава инструкции. За поддържане
на вниманието: добра предварителна подготовка
и паузи при даване на инструкции. Отчетлив ритъм
и разнообразни въпроси към целия клас, към двойки или индивидуален отговор при преподаване на
урока. Намаляване на времето за говорене. Използване на специализирани техники за задаване
на въпроси (задават се отворени въпроси, изисква
се учениците да разсъждават и се стимулират критично мислене и обсъждания.

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)
Стил
на учене

Предпочитания
на детето

Технологии
на обучение

Подходящи методи
на преподаване

Визуален

рисунки, схеми,
пространствено
представена информация, визуализация

графични обекти,
мултимедийни
презентации, симулации, цветни
стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението, лабиринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на мемокарти и флаш карти, работа със символи, картини, диаграми,
подпомагащи запомнянето, цветни маркери, списъци с
ключови думи, таблици, компютърни програми за онагледяване, методи „Лавина“, „Снежна топка“, „Мрежата на
паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на идеи“

Слухов

рими, музика,
звуци, ритми

аудио-, видеофор
мат на учебното
съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри,
музикални инструменти, факти, представени под формата
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“,
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален

писменни и разговорни форми

текст, запис, работа в група

„Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало, ако
хората са еднакви“, „Въртележка“.
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Приложение 3
ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ

14

15

2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
Пети клас е първият клас от прогимназиалния
етап на основното образование. Учебният предмет информационни технологии е основополагащ за придобиване на дигитална компетентност.
Учебната програма по информационни технологии за 5. клас е насочена към овладяване на
базисни знания, умения и отношения, свързани с
учебния предмет и с приложението им в различни предметни области. В този клас се надграждат
началните знания и умения за информационните технологии и компонентите на компютърната
система, придобити в началния етап, формират
се нови знания и умения за търсене на информация по дадена тема в интернет и безопасно ползване на услугата електронна поща, създаване и
форматиране на текст на ниво символи и абзац,
създаване на компютърна презентация. Акцентът на обучението в 5. клас е върху формиране
на знания и умения за създаване и обработка на
графични изображения. Реализира се в рамките на 34 учебни часа годишно, според Рамковия
учебен план за общо образование на основната
степен на образование, определен с Наредба 4 от
30.11.2015 г. Учебното съдържание е представено в следните основни теми:
• Компютърна система и информационни технологии
• Интернет
• Звук и видеоинформация
• Създаване и обработка на графично изображение
• Компютърна текстообработка
• Обработка на таблични данни
• Компютърна презентация
Тази програма регламентира учебното съдържание по информационни технологии за общообразователната подготовка на базата на:
• Стандартите, които учениците трябва да покрият в резултат на завършване на прогимназиалния етап
• Възможностите, които допуска учебният
план
• Връзките на учебния предмет информационни технологии с предметите от неговата и други16

те културнообразователни области за постигане
на съответните компетенции, заложени в Наредба 5 от 30.11.2015 г.
Чрез обучението по информационни технологии се придобива ключовата компетентност умения за учене, която включва разбиране на личните потребности в учебния процес и откриване на
възможностите и способностите за преодоляване
на трудностите в ученето както самостоятелно,
така и в групи. Критичното мислене, справянето
с проблеми, вземането на решения, инициативността, творчеството, поемането на отговорност,
работата в екип.
Изисквания за резултатите от обучението
по учебния предмет информационни технологии
• Познаване на възможностите на информационните технологии и тяхното приложение в
различни сфери на обществения живот и за личностно развитие
• Творческо използване на възможностите на
съвременните информационни технологии за обработване на различен тип информация, за решаване на проблеми и за комуникация
• Изграждане на информационна култура, на
критично и отговорно отношение към информацията
Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и
отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности
1. Компетентности в областта на българския
език
2. Умения за общуване на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните науки
и на технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемчивост
8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Област на
Знания, умения и отношения
компетент- В резултат
на обучението ученикът
ност

Информация и информационни дейности

Компютърни системи

Описва конфигурация на дигитално
устройство (стационарно и мобилно)
и различни носители на информация

1

2

3

x

4

7

8

9

x
x

Спазва основни правила и стандарти
за работа с дигитални устройства и
носители на информация

x

Умее да използва възможностите на
дигиталните устройства за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание

x

Разпознава и реагира по подходящ начин на съобщения, извеждани от приложения и/или операционната система

x

Извършва основни операции с файлове

x

Извършва основни потребителски
настройки на операционната система
Посочва примери на съвременните
постижения в областта на дигиталните
технологии и приложението им

x

x
x
x

x

Знае основни единици за измерване на
дигитална информация

Работи в екип при създаване на проект

6

x

Описва елементи на графичния потребителски интерфейс и обяснява предназначението им
Обяснява организацията на данни във
файлова структура

Описва основните информационни
дейности
Разграничава употребата на различните видове софтуер
Подбира подходящ софтуер за решаване на конкретен проблем
Използва компютърни програми за
работа с текст, графика, звук, видео,
електронни таблици и презентации
Създава, обработва и съхранява графична, текстова и звукова информация и ги комбинира
Обработва мултимедийно съдържание

5

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
17

Информационна култура

Електронна комуникация

Област на
Знания, умения и отношения
компетент- В резултат
на обучението ученикът
ност

2

3

4

5

Познава приложенията на интернет за
комуникация и споделяне на информация

x

Взаимодейства в мрежова среда за
обмен на данни и ползване на споделени ресурси

x

x

Осъществява сътрудничество чрез
дигитални канали

x

x

Има представа за значението на електронните комуникации за функционирането и развитието на обществото

x

Изброява основни начини за търсене
и обработване на дигитална информация

x

Търси и извлича информация при изпълнение на различни учебни задачи в
мрежова среда

x

x

x

x

x

x

x

Представя в реална и виртуална среда
своя проект пред публика

x

x

Познава и спазва правилата за безопасна работа с дигитални устройства
и компютърни мрежи
Разбира същността на компютърните
вируси и злонамерен софтуер, както и
възможностите за предпазване от тях
и отстраняването им
Уважава правото на интелектуална
собственост при използване на програми, файлове с данни и работа в
компютърна мрежа

x

6

7

x

x

Знае и където е възможно, употребява
български термини при описание на
дейностите в дигитална среда

Познава и спазва етични норми и поведение при работа в дигитална среда
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1

x

x

x
x
x

x
x

8

9

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

,

Град

,

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Уроци за нови знания и умения (комбиниран урок)

НЗ

20 часа

Уроци за упражнения и практически дейности

У

6 часа

Уроци за обобщение и преговор

О

3 часа

Уроци за контрол и оценка

К

3 часа

Резерв учебно време

2 часа

Годишен хорариум: 34 часа
Срочен: І срок – 17 часа
ІІ срок – 17 часа

Изготвил:
(име и фамилия)

19

Тема
на урочната единица
1

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

Нови понятия

2

3

4

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
Инструктаж и установяваK
не на входното ниво
IX

IX

20

1

ТЕМА 1. КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
2 Въведение в информаНЗ
• посочва примери от
информация;
ционните технологии и
технологии; инежедневието, в които се
компютърните системи.
използват информационните формационни
Диалог на потребителите с
технологии; интехнологии
компютърни приложения
формационни дей• разпознава и изброява
ности; дигитално
основните компоненти на
устройство;
компютърната система и
описва тяхното функционал- компютърна система; клавиатура,
но предназначение
мишка; монитор;
• дава описание на поняти- принтер;
ята софтуер, хардуер, компюкомпютърна протърна система
грама; интерфейс;
• посочва връзката между меню; прозорец;
хардуера и софтуера
заглавен ред;
• класифицира устройлента с менюта;
ства към съответната група лента за превърспоред предназначението
тане; плъзгачи;
им – входни, изходни, вход- диалогов прозорец; прозорец за
но-изходни
съобщения; лента
• изброява и спазва прас инструменти;
вила за безопасна работа и
работен плот; ред
коректна експлоатация на
за съобщения;
компютърната система
текстово поле;
• идентифицира ситуации, поле за отметка;
в които са нарушени прави- поле за алтернатилата за безопасна работа и
вен избор (радикоректната експлоатация на обутон)
компютърната система
• изброява основните информационни дейности, като
дава примери от ежедневието
• свързва основни информационни дейности с елементи на компютърната система

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Инструктиране на
учениците за работа в
комп. кабинет и диагностициране на входното ниво

Входящ контрол Тест

- стартира и приключва математика
работата на компютърна система;
- разпознава съобщенията, които се
появяват на екрана
при стартиране и приключване работата на
компютъра;
- зарежда и затваря
компютърни програми

беседа;
практически
дейности

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9

Устни
изпитвания

21

2

Тема
на урочната единица

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

1

2

3
• стартира, използва и
приключва работа с приложения (калкулатор, календар,
часовник, игри и др.)
• осъществява диалог с
компютъра, като използва
елементите на потребителския интерфейс

IX
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4

3 Носители на информация
и устройства за достъп до
носители на информация

НЗ

• изброява и разпознава
логически и финай-често използваните носи- зически имена на
устройства
тели на информация
• разпознава устройствата, необходими за работа с
различните видове носители
на информация
• изброява и спазва правилата за работа с носители на
информация
• идентифицира ситуации,
в които има нарушаване на
правилата за работа с носители на информация

4 Организация на данните

НЗ

• разграничава понятията файл, папка, разширение на файл
файл и папка
• именува файлове по подходящ начин
• познава най-често срещаните разширения на файлове
• извършва основни действия с файлове и папки
• разглежда съдържанието
на папки от различни носители на информация
• избира подходящ изглед
на визуализация на файлове
и папки
• разпознава устройствата за достъп до носители на
информация в програма за
управление на файлове и
папки

X

X

Нови понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- поставя носители на
информация в устройствата на компютърната система, предназначени за тях;
- преглежда съдържанието на носителите на
информация

- именува файл и
папка

история
география

беседа;
практически
дейности

Устно и
практическо
изпитване

беседа;
практически
дейности

Практическо
оценяване

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9
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Тема
на урочната единица
1

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

Нови понятия

2

3

4
интернет; програма за разглеждане
на уеб сайт (браузер); уеб адрес;
хипервръзка

ТЕМА 2. ИНТЕРНЕТ
5 Използване на интернет в
ежедневието. Правила за
безопасна работа в интернет

НЗ

• дава примери за ролята
на интернет в ежедневието
• описва и спазва правилата за безопасна работа в
интернет
• зарежда уеб сайт чрез въвеждане на адрес в адресното
поле на браузер
• придвижва се в уеб пространството, като използва
хипервръзки

6 Електронна поща

НЗ

• дефинира предназначе- електронно писмо;
адрес за електроннието на електронна поща
на поща
• обяснява правилата за
безопасно ползване на електронна поща

7 Изпращане и получаване
на електронно писмо

НЗ

• създава и изпраща елек- получател; препращане
тронно съобщение
• прикрепя файл към електронно съобщение
• отговаря на електронно
съобщение с един или повече
получатели
• препраща електронно
съобщение до един получател
или група
• спазва етични правила в
електронната кореспонденция

8 Отговор на получено писмо. Прикачени файлове

НЗ

9 Търсене на информация по
зададена тема

НЗ

X

X

XI

XI

XI
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прикачен файл
• подбира подходящи
ключови думи;
ключови думи за търсене на търсеща машина
информация по зададена тема
• използва възможностите за разширено търсене на
информация
• посочва примери на търсещи машини

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- въвежда адрес в
адресното поле на поле
на браузер;
- спазва правилата
за безопасна работа в
интернет

беседа;
практически
дейности

Устни и практически изпитвания

- създава електронна БЕЛ
поща

беседа;
практически
дейности

Устни и практически изпитвания

- изпраща и получава БЕЛ
електронно писмо;
- прикача и сваля
прикачен файл към
електронно писмо;
- препраща електронно съобщение до един
получател или група;
- прилага етични
правила в електронната
кореспонденция

беседа;
практически
дейности

Практически
оценявания

БЕЛ

беседа;
практически
дейности

Практически
оценявания

човекът и
природата
БЕЛ
география

беседа;
практически
дейности

Практически
оценявания

- зарежда интернет
страници, свързани с
намирането на конкретна информация –
търси по ключови думи

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9
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Тема
на урочната единица
1

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

Нови понятия

2

3

4

ТЕМА 3. ЗВУК И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ
10 Работа със звукова и
видеоинформация

НЗ

11 Обобщение

О

XI

XII

XII

26

• разпознава компонентите
на компютърната система за
възпроизвеждане и запис на
звук
• включва коректни външни устройства за възпроизвеждане на звук
• използва компютърни
програми за възпроизвеждане на звукова информация
• контролира възпроизвеждането на видео- и аудиоинформация

звукова карта; видеокарта; тонколони; микрофон;
слушалки

ТЕМА 4. СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Зареждане, обработване и
НЗ
• разпознава файлове с
графично изобразапазване на графично изграфични изображения и ги жение; графичен
ображение
зарежда в графичен редактор редактор;
• описва основните функ- пиксел
ционални възможности на
избрания графичен редактор
• различава векторно и
растерно изображение
• променя размера на графично изображение
12
• запазва графично изображение, като задава подходящо име на файла
• сравнява големината на
файловете при промяна на
размера на изображението
и при запазване в различни
файлови формати

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- възпроизвежда
аудиофайл чрез специализирана програма
-прослушва звукозаписи на откъси от популярни произведения,
изучавани в часовете
по БЕЛ и музика;
- възпроизвежда
музикален диск;
- възпроизвежда
видеофайл, като използва специализирана
програма – разглежда
видеоклипове, свързани с постижения в
областта на науката и
технологиите

история
география
БЕЛ
музика

изобразително
изкуство
математика

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
оценявания

практически
дейности

Практически
оценявания

беседа;
демонстрация

Устни и
практически
изпитвания

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9
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Тема
на урочната единица
1
Цветови палитри. Избор
на цвят и оцветяване на
контурно графично изображение

Вид
на урока

XII

Седмица

Месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

2
НЗ

3
• посочва основните цветове в RGB цветовата палитра
• различава основните
цветове в RGB цветовата
палитра и основните цветове
в реалния свят
• избира цветове от стандартната и разширената
цветова палитра за основен и
фонов цвят
• използва инструменти за
оцветяване (запълване с цвят,
взимане на цвят от част от
изображението)
• създава собствени цветове

13

14 Упражнение

У

15 Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка

НЗ

16 Упражнение

У

Нови понятия

4

XII

I

I
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• създава изображения с
прозрачност на
изображение
инструменти за чертане по
дадена тема
• познава възможностите
за избор на изображение или
на част от него
• преценява необходимостта от прилагане на техники
за копиране и преместване на
части от изображение
• използва инструменти за
рисуване със свободна ръка
за създаване на изображение
по дадена тема
• създава изображение с
разнообразни инструменти
по зададена тема

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- зарежда контурно изобразително
изображение за оцве- изкуство
география
тяване;
- избира цвят от
стандартна и разширена цветова палитра

математика
изобразително
изкуство

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
оценявания

самостоятелно
решаване на задачи

Практически
изпитвания

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9

- изчертава познат изобразително
изкуство
графичен модел;
- използва инструменти за изчертаване,
рисуване със свободна
ръка и копиране на части от изображението

изобразително
самостоятелно
изкуство
решаване на
технологии и
задачи
предприемачество
математика

Практически
изпитвания
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Тема
на урочната единица

1
17 Вмъкване на текст в графично изображение

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

2
НЗ

3
• вмъква кратък текст в
графично изображение
• избира подходящи
шрифт, размер и цвят на
текста
• създава графично изображение с кратък текст по
зададена тема
• спазва правилата за правопис при вмъкване на текст
в графично изображение

I

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
1 Преобразуване на графично изображение и на части
от него. Отпечатване на
графично изображение

НЗ

2 Упражнение

У

3 Обобщение

О

4 Контролна работа

К

II

II

II

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

Нови понятия

4
символ; шрифт;
горен и долен регистър на клавиатурата; клавиатурна подредба БДС
стандарт;
QWERTY (фонетичен) стандарт

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- вмъква кратък
БЕЛ
текст в графично изо- история
география
бражение;
- създава графично
изображение с кратък
текст по зададена тема

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
оценявания

история
изобразително
изкуство
математика

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
оценявания

човекът
и природата

решаване на
задачи

Практически
оценявания

математика
география
човекът
и природата

решаване на
задачи

Изготвяне на
индивидуално
портфолио

решаване на
задачи

Оценка

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9
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Тема
на урочната единица

1
5, 6 Основни понятия и правила при компютърна
обработка на текстове.
Зареждане, редактиране
и съхраняване на текстов
документ

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

2
НЗ

III

7

Упражнение

У

8

Форматиране на текст на
ниво символи и на ниво
абзац

НЗ

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

Нови понятия

3
4
• разграничава структур- дума, изречение,
абзац
ните единици на текстов
документ - дума, изречение,
абзац
• спазва основни правила
при въвеждане на компютърен текст – отделяне на думи;
препинателни знаци; нов ред
и нов абзац
• въвежда текст на български език
• зарежда документ, създаден с текстообработваща
програма
• съхранява текстов документ в указана папка, като
избира подходящо име на
файла
• маркира основните
структурни единици в текст
• извършва преместване,
копиране, изтриване и вмъкване на маркиран текст
• изброява дейности, свързани с редактиране на текст

III

III
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• форматира текст на ниво
символи
• разчита указания за форматиране на символи
• разграничава промени,
направени в текста на ниво
символи
• разчита указания за форматиране на абзац

размер на символ;
цвят на символ;
скрити символи
(непечатащи се
символи)

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- въвежда текст с
БЕЛ
ограничен обем;
- редактира въведен
текст

- форматира текст
на ниво символи и на
ниво абзац;
- зарежда и съхранява текстов документ

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

устни и практически изпитвания

БЕЛ

решаване на
задачи

Практически
изпитвания

БЕЛ
технологии
и предприемачество

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Устни и практически изпитвания

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9
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9

Тема
на урочната единица

Упражнение

1

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

2
У

III

III

IV

IV

V
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Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма
3
• форматира текста на
ниво абзац (подравняване,
отстъпи, междуредие) по
предварително зададени параметри за форматиране
• разграничава промени,
направени в текста на ниво
абзац

ТЕМА 6. ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
10 Електронни таблици –
НЗ
• посочва основните елепредназначение, основни
менти на електронната таблиелементи, експериментираца – клетка, ред, колона
не с данни
• задава адреси на основни елементи от електронна
таблица
• избира клетка, ред,
колона и област от клетки в
електронна таблица
• обяснява предназначението на електронни таблици
• експериментира с данните в готов модел на електронна таблица
11 Диаграми
НЗ
• прави връзка между
данни и тяхната графична
интерпретация
• разчита данни от диаграма
12 Контролна работа

Нови понятия

4

данни;
електронна таблица;
клетка; ред; колона

диаграма

К

ТЕМА 7. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
13 Основни елементи в комНЗ
• изброява основните
пютърната презентация.
елементи при компютърна
Разглеждане и демонстрипрезентация
ране на готова презентация
• описва видовете информация, които могат да се
представят в презентация
• разглежда и демонстрира
готова презентация в различни режими на визуализация
• редактира готова презентация, като изтрива или
размества слайдове и запазва
промените

мултимедия;
слайд;
презентация;
режими на визуализация

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- работа с готова
таблица от различен
тип

БЕЛ
решаване на
технологии и
задачи
предприемачество

Практическо
оценяване

математика
география

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
изпитвания

математика
география
човекът
и природата

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
изпивания

решаване на
задачи

Изготвяне на
индивидуално
портфолио

история
география
човекът
и природата
музика

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9

беседа;
демонстрация;
практически
дейности
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Тема
на урочната единица

Вид
на урока

Седмица

Месец

Срок

1
14 Създаване и съхраняване
на кратка презентация,
съдържаща текст и изображения

2
НЗ

15 Упражнение

У

16 Обобщение

О

17 Контролна работа /изходно ниво/

К

V

V

VI

VI

Разработил:.............................................
(Име, фамилия, подпис)
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Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво
учебна програма

Нови понятия

3
4
• създава кратка собстве- дизайн;
на презентация, съдържаща галерия с изобратекст и изображения
жения
• избира подходящ за дадена тема дизайн
• вмъква изображение от
галерия и файл в презентация
• съхранява и зарежда
създадена презентация
• познава правилата при
създаване на презентация
и посочва често допускани
грешки

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми и/или
раздели

на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси)

методи
и инструментариум

Форми

5

6

7

8

- създава презента- история
ция с предварително
география
зададена съдържателна
част;
- вмъква и форматира различни графични
обекти (картинка,
художествен надпис,
графична форма) в
слайд

беседа;
демонстрация;
практически
дейности

Практически
изпитвания

история
география
човекът
и природата
- търси информация БЕЛ
история
по зададена тема в
география
интернет;
човекът
- запазва отделни
и природата
части от намерената
информация в интернет
като файл на локалния
диск на компютъра;
- създава текстов
документ, насочен към
разпространението на
информация (обява,
постер, покана);
- създава презентация за проекта.
- използва по пред- БЕЛ
история
назначение възможностите на програмите география
за компютърна графи- човекът
и природата
ка, текстообработка,
електронни таблици и
презентации

решаване на
задачи

Практически
изпитвания

решаване на
задачи

Изготвяне на
индивидуално
портфолио

решаване на
задачи

Представяне
на индивидуално портфолио

Забележка
(дидактически
средства,
преструктуриране на учебно
съдържание и др.)
9
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4. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ В 5. КЛАС
Преди започване на обучението на учениците в пети клас е необходимо да се направи проверка на
входното ниво на знанията и уменията им. Проверката има за цел да послужи за ориентир на учителя
как да организира своята работа, за да бъдат постигнати компетентностите като очаквани резултати от
обучението, колона 5 на учебната програма.
Очакваните резултати от обучението са свързани с усвояването на специфична за предмета терминология, практически умения за решаване на задачи със средствата на информационните технологии,
умения за аргументиране при избора на технологично средство.
При оценяването на знанията и уменията на учениците могат да се използват различни методи и средства за проверка и оценка.
• Тестове, съдържащи въпроси и отговори със структуриран отговор или с ограничена свобода на
отговора.
• Решаване на практически задачи, решението на които се реализира на компютъра в час.
• Изпълненение на практически задачи и малки проекти за домашна работа.
• Представяне на кратко проучване на допълнителни източници по дадена тема от учебното съдържание.
• Оценяване на уменията при работа по проект въз основа на зададената роля на отделния ученик при
изпълнение на проекта.
• Портфолио, което може да съдържа решаваните от ученика практически задачи в часовете, домашни
работи, проучвания по дадена тема, тестове.
Съотношение при формиране на срочна и годишна оценка
Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически
изпитвания върху конкретна задача, изпълнение на домашна работа)

40%

От писмено или практическо изпитване – поне 1 оценка на срок

Оценки от контролни (теоретични или практически)
или изходни нива

30%

поне 1 оценка на срок

Оценки от работа по проекти и индивидуално портфолио по предварително зададени критерии

30%

поне 1 оценка на срок
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5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се проведе начален инструктаж с учениците за изискванията към тях
по време на работата им с компютрите. Да се проведе тест за установяване на входното равнище.
Задачи
1. Учителят да даде на учениците насоки за безопасна работа в компютърния кабинет.
2. Учителят да ги запознае с правилата за работа в училищната компютърна мрежа и в интернет.
3. Учителят да проведе кратък тест за установяване на входно ниво.
Насоки за организиране на учебната среда
Правилата се прилагат в училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, които осигуряват на учениците достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет. Инструктажът се
провежда за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри, както и за правните и
етични аспекти при работа с информационни технологии и за вредните последствия от продължителни
занимания и компютърни игри.
1. Учителят запознава учениците с правилата за безопасна работа.
1.1. Права и задължения на учениците за безопасна работа в интернет.
1.0.1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет при спазване на училищната
политика.
1.0.2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.
1.0.3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.
1.0.4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в
интернет.
1.0.5. 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 предварително съгласие на родителите.
1.2.5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в интернет освен
след съгласието 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 религиозна 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.
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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 ученици 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.
1.3.6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.
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 – 0,70м; разстояние между очи и
клавиатура 0,45 – 0,50м.
1.3.11. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди и за
цели, несвързани с конкретна тема от учебните програми.
1.3.12. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на
преподавателя.
1.3.13. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, поставени върху
компютърните 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.
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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 подписват и двете страни – обучаем и преподавател.
1.3.19. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се
уведоми преподавателят.
1.3.20. При евентуално късо съединение и други подобни незабавно да се изключи компютърът и
да се уведоми 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
компютърни 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.
2. Учителят удостоверява срещу подпис, че всеки ученик е запознат с правилата.
3. Правилата за безопасност и безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да
спазват, се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.
4. Тестът се провежда с цел учителят да получи информация кои от учениците са изучавали
информационни технологии и на какво ниво са знанията им за работа с компютър в началото
на учебната година. Резултатите от теста не се оценяват. Тестът има диагностична функция и е
важен за организацията и планирането на работата с класа през предстоящата учебна година.
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ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ВХОДНО РАВНИЩЕ

Име, фамилия
Клас

1. Дигитална информация е:
а) всичко, което виждаме;
б) всичко, което съхраняваме;
в) всичко, което чуваме;
г) всичко, което е в нашия компютър.
2. Кое от изброените е входно устройство в
персоналния компютър?
а) принтер;
б) монитор;
в) мишка;
г) системен блок.
3. Скенерът е:
а) входно устройство;
б) част от компютъра;
в) устройство за разглеждане на картинки;
г) изходно устройство.
4. Windows e:
а) операционна система;
б) част от компютъра;
в) приложен програмен продукт;
г) периферно устройство.

5. . С двойно щракване с ляв бутон на мишката върху икона в работната област се:
а) извиква контекстно меню;
б) трие информация;
в) стартира програма;
г) маркира икона.
6. Името на програмата с която можем да видим записаните на компютъра файлове и папки е:
а) File converter;
б) File Explorer;
в) Internet Explorer;
г) My computer.
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Номер

7. CD и DVD носители се различават по:
а) материала, от който са изработени;
б) фирмата производител;
в) размера си;
г) обема на информация, която може да
бъде записана на тях.
8. Интернет е:
а) електронна поща;
б) глобална информационна мрежа;
в) локална компютърна мрежа;
г) програма за обмен на писма и картинки.
9. Браузърът е програма за:
а) разглеждане на интернет страници;
б) въвеждане на текст;
в) осигуряване на достъп до интернет;
г) стартиране на Google Chrome.
10. За да запишете гласа си като звуков файл в
компютъра е необходимо да имате:
а) музикален компакт диск;
б) MP3 плеер;
в) микрофон;
г) слушалки.
11. Видео информация можем да съхраним когато:
а) правим снимки с телефон;
б) гледаме клип на компютър;
в) записваме продължително с камера или
телефон;
г) слушаме музика.
12. Програмата Paint е:
а) графичен редактор;
б) програма за гледане на клипове;
в) програма само за писане на текст;
г) програма само за оцветяване на картинки.

13. Инструментът Пипетка (Color picker) от
програмата Paint се използва за:
а) запълване на област с цвят;
б) рисуване със свободна ръка;
в) избор на цвят от палитрата;		
г) избор на цвят от изображението.
14. . Клавишът Caps Lock служи за:
а) въвеждане на нов ред;
б) въвеждане на главни букви;
в) смяна на цифрова и навигационна клавиатура;
г) смяна кирилица/латиница.
15. Клавишите за изтриване на символи са:
а) Ctrl и Shift;
б) Ctrl и Del;
в) Back Space и Enter;
г) Del и Back Space.
16. За да разглеждаме документ от няколко
страници:
а) правим двойно щракване върху текста с
мишката;
б) използваме плъзгача до работната област;
в) използваме клавиши Home и End;
г) правим тройно щракване с мишката.

18. Компютърна презентация е:
а) програма за създаване на изображения и
текст;
б) компютърен продукт, използван при
представяне на информация;
в) всяка информация, записана във файл;
г) Microsoft PowerPoint.
19. Прекъсване на показването на презентация
се осъществява:
а) при натискане на клавиш Enter;
б) при натискане на клавиш Tab;
в) при натискане на клавиш Ctr;l
г) при натискане на клавиш Esc.
20. . С коя компютърна програма можете да
създадете документ, съдържащ текст, изображения и звук?
а) Notepad;
б) Microsoft Word;
в) Microsoft Paint;
г) Sound Recorder.

17. Основното предназначение на програмата
Microsoft Excel е да се:
а) създават електронни таблици;
б) обработва звукова информация;
в) пишат електронни писма;
г) се разпечатват рекламни материали.
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Тестът включва 20 въпроса. Необдими са 20 минути от часа за решаването му.
Въпросите, който са включени, са избрани с цел установяване на знания и умения, придобити неформално (ученикът се е сблъскал с проблем или с решаване на задача чрез компютъра) или след ЗИП по
ИТ в 1. – 4. клас.
Всеки въпрос се оценява с по една точка. Не е необходимо да се поставя оценка, а само да се определи
нивото на познания на групата (класа).
Ключ за верните отговори:
Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор

г

в

а

а

в

б

г

б

а

в

в

а

г

б

Очаквани резултати и усвоени понятия
Информация, дигитално устройство, компютърна система

г

б

а

б

Въпроси
1

Класифицира устройства към съответната група според предназначението им
– входни, изходни, входно-изходни

2, 3

Осъществява диалог с компютъра, като използва елементите на потребителския интерфейс

4, 5, 6

Разпознава най-често използваните носители на информация

7

Има представа, че интернет служи за обмен на информация

8

Разглежда интернет страници

9

Записва звук (собствен глас, разговор, музикално изпълнение) чрез микрофон

10

Работа с видео информация

11

Умее да създава собствени графични проекти

12

Познава различни възможности на инструментите за оцветяване и рисуване

13

Умее да въвежда текстова информация чрез клавиатурата
Обяснява предназначението на електронни таблици
Разглежда и демонстрира готова презентация
Използва програми за комбиниране на графично изображение, текст, звук
или анимация
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г

14, 15, 16
17
18,19
20

б

ТЕМА 1.
КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ

Запознайте учениците с основните инфорационни дейности. Дискутирайте с тях за какво те използват
компютрите и в какви области от човешката дейност намират приложение.
Най-общо елементите на компютърната система могат да се разделят на две категории- хардуер и софтуер. По възможност отворете компютър и им покажете хардуера, който се намира вътре.
Софтуерът е набор от компютърни програми- последователност от инструкции, които управляват работата на компютъра.
Дискутирайте с учениците какви устройства познават, за да се стигне до извода, че диалогът с компютъра се осъществява посредством входни и изходни устройства. Запознайте ги с тях и уточнете, че чрез
входните въвеждаме информация в компютра. Посредством изходните извеждаме, а входно-изходните
едновременно могат да въвеждат и извеждат информация.
Важен аспект е операционната система Microsoft Windows, споменете че има и други ОС. Посредством графичният интерфейс достъпа до компютъра е по- лесен и удобен за управление. Разполагаме с
икони, бутони, прозорци и менюта, които се активират с мишката.
За да запознаете учениците с елементите на графичния интерфейс (стр.7 от учебника) им покажете
нагледно работния плот, лентата със задачи, бутоните за бързо стартиране, бутоните за настройка, Start
бутона, иконите. Отворете диалогов прозорец и им покажете бутоните за избор, полетатат за отметки,
текстовите полета, бутоните за избор, лента за превъртане и накратко им покажете какво правят.
Обяснете на децата, че при работа с графичният интерфейс е удобно да се използва мишка. Обяснете
действията на двата бутона ляв и десен. Отворете програмат Word Pad и обяснете интерфейса й ( стр.8
от учебника). Оставете ги сами да я стартират на компютъра си и да я разгледат. След което да я минимизират и затворят.
Желателно е да направите упражнениата от „АЗ МОГА“ или да останат за домашна. Целта е да се научат да работят с мишката и да стартират различни приложения. Едно от тях е калкулатора.
Да се пробват да отворят няколко прозореца едновременно и да преминават от единия към другия.
Дискутирайте с учениците как се съхранява и пренася информация. С примери и нагледни средства
ги запознайте с различните носители на информация и различните принципи на запис и съхраняване на
информацията. Запознайте ги с физическите и логическите имена на устройствата. Когато физическото
устройство се включи към компютъра операционната система му присвоява логическо име. Правилата
за работа с тях са едни и същи, независимо от принципа им на работа.
Добре е нагледно да им покажете как се променя броя на логическите устройства при добавяне на нови
и съответно след премахването им.
В този раздел е добре да се покаже как се работи с File Explorer, неговото стартиране и разглаждана
на структурата и организацията на данните.
На стр.12 от учебника в зад.4 е дадена инструкция как да достигнете до TestIC и да проверите дали
учениците са разбрали правилата за работа с носители на информация.
Въведете понятията файл и папка. Обяснете как се образуват техните имена и кои са позволените символи. Обяснете каква е ролята на разширенията.
Основен елемент в работата с ОС и програмите е да научим учениците на различните операции с
файлове и папки. Как да се създават, копират, преместват, преименуват, изтриват и възстановяват файловете и папките.
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1. Отваряне на файл, папка:
– Щраква се два пъти бързо с левия бутон на мишката върху файла, папката;
– Щраква се един път с левия бутон на мишката върху файла, папката и се натиска клавиш Enter;
– Щраква се един път с десния бутон на мишката върху файла, папката, появява се меню, от него
се избира команда Open;
2. Създаване на папка.
– Отидете на работния плот или на мястото, на което ще създадем папката;
– Щраквате д.б.New (Нов)-> Folder (папка)
– В момента на създаване на папката под нея полето е в синьо и може да се въведе името и
3. Копиране на файл, папка:
– Щраква се един път с десния бутон на мишката върху файла, папката
– От появилото се меню се избира команда Copy (Ctrl+C);
– Щраква се един път с десния бутон на мишката на мястото, където трябва да се копира;
– От появилото се меню се избира команда Paste (Ctrl+V);
4. Преместване на файл, папка:
– Щраква се един път с десния бутон на мишката върху файла, папката;
– От появилото се меню се избира команда Copy (Ctrl+C);
– Щраква се един път с десния бутон на мишката на мястото, където трябва да се премести;
– От появилото се меню се избира команда Paste (Ctrl+V);
5. Преименуване на файл, папка:
– Щраква се върху името на файла,папката един път с левия бутон, изчаква се няколко секунди и се
щраква още веднъж, сменя се името;
– Щраква се един път с десния бутон на мишката върху името на файла, папката, от падащато меню
се избира Rename.
6. Изтриване на файл, папка:
– Щраква се един път с левия бутон на мишката върху файла, папката и се натиска клавиш Delete
или клавиш Del;
– Щраква се един път с десния бутон на мишката върху файла, папката и от появилото се меню се
избира команда Delete;
– Чрез влачене - задържа се натиснат левия бутон на мишката върху файла, папката и се мести до
коша Recycle Bin, където се поставя.
7. Възстановяване на изтрит файл, папка:
– Щраква се един път с десния бутон на мишката върху файла, папката и от падащото меню се
избира команда Restore;
В задача 3 към първия урок е предвидено учениците да играят с две образователни игри, които се
намират в папка Computer system. Като се има предвид, че това е първата тема в учебника и е възможно
учениците да не са работили с папки и файлове до момента, желателно е учителят да предварително да
създаде на работния плот икони за стартиране на тези игри.
Игрите се базират на платформата Flash и са записани на диска в два варианта – като .exe и като .swf
файлове (последните са в подпапката swf). Възможно е антивирусната програма да поиска проверка на
.exe файловете, преди да ги изпълни. Това обикновено става само при първото стартиране на игрите.
Стартиране и работа с подобни Flash игри са предвидени също така във втората тема и в един от уроците за обобщение. Ако по някаква причина е нежелателно или невъзможно да се изпълняват .exe файлове, игрите могат да се стартират и от приложените .swf файлове. Това може да стане по няколко начина,
най-лесният е да се отворят през браузер, разбира се предварително трябва да е инсталиран Flash Player.
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ТЕМА 1.
КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМИ
Урок 1
ВЪВЕДЕНИЕ В
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
КОМПЮТЪРНИТЕ
СИСТЕМИ. ДИАЛОГ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
С КОМПЮТЪРНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Дидактическа цел на урока:
Да се запознаят учениците с основните компоненти на компютърната
система.

KОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОPМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ
СИСТЕМИ. ДИАЛОГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

От древни времена хората са имали
нужда да общуват помежду си. При общуването си обменяли информация – къде
има храна, как да се пазим от врагове, как
да построим жилище. Първоначално общуването е ставало с помощта на жестове и
думи, по-късно се е появила писмеността.
Така информацията е могла да бъде записвана и съхранявана дълго време.

равляват различни технологични процеси в
производството и бита, помагат на учените
да решават сложни проблеми, изпълняват
множество други задачи. Те улесняват всекидневната дейност на човека.

Думата информация е с латински
произход (informatio) и означава осведоменост, представа, отговор на
въпрос.

Компютрите са сложни устройства, които се състоят от различни елементи. Затова често се говори за компютърни системи. Най-общо елементите на компютърната система могат да се разделят на две
категории – хардуер и софтуер. Хардуер е
комбинацията от електронни и механични
съставни части на компютъра, това, което
може да се види и пипне. Софтуерът не съществува материално, той е набор от компютърни програми – последователности
от инструкции (команди), които управляват
работата на компютъра. Програмите са записани в паметта на компютъра. Процесорът на компютъра чете тези програми и
ги изпълнява. По този начин хардуерът и
софтуерът представляват единно цяло и работят съвместно.
Освен инструкции в паметта на компютъра се съхранява и информацията, която
трябва да бъде обработена. Тази информация, както и инструкциите са представени
(кодирани) като последователности от чис-

Дейностите по събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация
се наричат информационни дейности. Науката, която изучава информационните дейности, се нарича информатика, а средствата
за тях – информационни технологии.
Технологията е съвкупност от умения, инструменти, способи и методи
за достигане на желан резултат.
Какви видове информация
познавате?
Компютри и компютърни системи
Компютърът е машина за съхранение
и обработка на информация. Компютри уп-
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Задачи:
1. Ученикът да разпознава и изброява основните компоненти на компютърната система и да
описва тяхното функционално предназначение.
2. Да дава описание на понятията софтуер,
хардуер, компютърна система.
3. Да посочва връзката между хардуера и
софтуера.
4. Да класифицира устройства към съответната група според предназначението им – входни,
изходни, входно-изходни.
5. Да изброява и спазва правила за безопасна
работа и коректна експлоатация на компютърната система.
6. Да идентифицира ситуации, в които са нарушени правилата за безопасна работа и коректната експлоатация на компютърната система.
7. Да изброява основните информационни
дейности, като дава примери от ежедневието.
8. Да свързва основни информационни дейности с елементи на компютърната система.
9. Да стартира, използва и приключва работа
с приложения (калкулатор, календар, часовник,
игри и др.).
10. Да осъществява диалог с компютъра, като
използва елементите на потребителския интерфейс.

Дайте примери за различни
човешки дейности, при които се
използват компютри.

ла. Процесът на кодиране на информацията
като числа се нарича дигитализация. По
тази причина понякога дигитални се наричат устройствата, използвани в бита и при
професионалните дейности и управлявани
от микрокомпютри.

Да включим компютъра.
На екрана се появява работният плот
(Desktop) на Windows.

Какви дигитални устройства познавате?
Персоналният компютър е универсално устройство, което може да решава различни задачи. Това става, като в паметта
му се зареждат и изпълняват потребителски компютърни програми (приложения).
Съществуват програми за игри, изчисления, рисуване и чертане, слушане на музика, гледане на филми и много други.
Диалогът между човек и компютър се осъществява чрез входни и изходни устройства. С тях информацията се кодира и декодира така, че да може да бъде обработвана
както от човека, така и от компютъра.

В конфигурацията на персоналния компютър са включени клавиатура, мишка,
монитор, звукови колонки. Ако е необходимо, могат да се включат и скенер, принтер, проектор, камера или други специализирани устройства.
Какво е предназначението на изброените устройства? Кои от тях са
входни и кои – изходни? За какво се
използват и какви видове информация преобразуват?
Microsoft Windows е набор от програми,
които управляват входно-изходните устройства и другите съставни части на компютъра
и осигуряват диалога с потребителя. В часовете по информационни технологии ще работим с версията Windows 10.
Една от задачите на Windows е да улесни
потребителите при стартирането и настройката на програмите. Това става с графичен
потребителски интерфейс – набор от екранни елементи (икони, прозорци, бутони,
менюта), които се активират с мишката.

В лентата на задачите (Task Bar) (1) се
показват активните (стартирани) програми
(в момента няма такива). В лявата ѝ част са
бутоните за бързо стартиране на програми (Quick Launch) (2), а в дясната – инструменти за настройки на Windows и някои
програми (3). Тук можем да видим и текущите дата и час (4). С бутона Старт (Start
Button) (5) можем да стартираме всяка от
инсталираните в компютъра програми. Някои програми могат да се стартират и от
иконите (Icons) (6). С показалеца (7) можем да посочваме елементи от интерфейса.
Освен тези елементи графичният интерфейс предлага и други:

Диалоговите прозорци (1) се отварят,
когато има нужда да настроим някои параметри на програмите. Бутоните за избор
(Option Buttons, Radio Buttons) (2) дават
възможност за избор на един от няколко
варианти, а полето за отметка (Check Box)
(3) – да се включи или изключи дадена настройка. От списъците (List Box) (4) също
може да се избере един от много варианти.
В текстовите полета (Text Field) (5) можем
да въвеждаме текст или числа. С бутоните
OK и Cancel (6) може да се потвърди или
откаже нещо; в показания случай те също

7

Методи на преподаване и учене – лекция,
фронтална беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методически ресурси – диск към
учебника, е-учебник.
Организация на учебната среда
Учителят запознава учениците с предвидения в
урока учебен материал, като посочва примери от
ежедневието, в които се използват информационните технологии. Акцентира на задължителните
нови понятия. В учебника те са откроени шрифтово. Урокът е първи и съдържа много нови понятия. Затова протича преди всичко лекционно.
За улеснение на въвеждането на новите понятия
в учебника са предложени въпроси и задачи, с
които да се предизвиква интересът и активността на учениците. По този начин учителят може
да включи с активно участие в урока учениците,
които са изучавали информационни технологии
в началния етап.
Междупредметни връзки: математика.
Оценяване – текущо с устни и контролни изпитвания
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Урок 2
НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ И УСТРОЙСТВА ЗА ДОСТЪП ДО НОСИТЕЛИ
НА ИНФОРМАЦИЯ

2

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
И УСТРОЙСТВА ЗА ДОСТЪП ДО НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кои от елементите на компютърната
система са задължителни? Може ли
компютърът да работи без памет, процесор, клавиатура, мишка, монитор?
Информацията, с която компютърът работи в момента, се съхранява в т.нар. оперативна памет. Тя е много бърза, но има
ограничен обем, освен това при изключване на компютъра информацията в нея се
изтрива. Когато е необходимо да се съхраняват по-големи обеми информация и тя да
се запазва и без електрическо захранване,
се използват други видове носители на информация.
Видове носители на информация
В персоналните компютри има поне по
едно устройство, наречено твърд диск
(HDD – Hard Disk Drive). На него е записана
операционната система (Windows или друга), потребителските програми и данните
(текстове, картинки, музика, филми), които
се използват най-често. В кутията на персоналния компютър може да има един или
няколко твърди дискa, които не е предвидено да се изваждат от там. Когато трябва
да се пренесе информация от един компютър на друг, могат да се използват външни
(преносими) твърди дискове.

Твърди дискове
с различни размери

Устройство
на твърд диск

Оптичните (лазерни) дискове (CD,
DVD, Blue Ray) са разпространен носител
на информация. Повечето от тях не допускат повторен запис, но пък имат ниска цена.
USB Flash паметите имат ниска цена, висока надеждност и могат да се включат към всеки
компютър с USB конектор. На същия принцип

работят и картите памет (SD, CF, Memory Stick
и др.), които се използват в цифровите фотоапарати, таблети и смартфони. Някои компютри
имат предвиден конектор за включване на карти памет, за други е необходим адаптор.

Още по-лесно можем да видим устройствата, ако на работния плот има икона
This PC.

Щракваме върху реда This PC в лявата
част на отворилия се прозорец, след което
вдясно ще видим имената на устройствата,
включени към дадения компютър.

3. Да видим какво е записано на диска с
логическо име C:. Това може да направим,
като щракнем бързо два пъти върху името
му в прозореца This PC.

Обърнете внимание, че освен логическите имена (C:, D: …) всички устройства
са получили и по още едно, допълнително
име. При желание можем да променим по
свой избор допълнителните имена на устройствата.
В нашия компютър имаме два твърди диска с имена Local Disk (C:), Work (D:) и оптично устройство с име DVD RW Drive (F:)
2. Да включим към компютъра една преносима USB Flash памет.

На диска с логическо име C: са записани операционната система Windows и потребителските програми. Не
се препоръчва на него да се записва
друга информация (филми, музика,
текстове). За предпочитане е това да
се прави на друг диск, инсталиран в
системата (например диск D:).

Как ще стартираме File Explorer в
този случай?

Физически и логически имена на
устройства
Носителите на информация използват
различни принципи за запис и съхраняване на информацията – магнитен, оптичен,
електронен. Не е необходимо потребителят да знае как точно става това. В операционната система има специални програми, наречени драйвери, които управляват
процеса на запис и четене за всеки отделен носител. Потребителят работи не с
физическите имена на устройства (твърд
диск, оптичен диск, карта памет), а с техните логически имена.
Логическото име на устройство (носител на информация) се състои от
главна латинска буква, последвана
от двоеточие, например C:, D:.
Когато устройство – носител на информация, се включи към компютъра, операционната система му присвоява логическо
име. Правилата за работа с логическите
устройства са едни и същи независимо от
различните принципи на работа. За потребителя няма разлика дали записва информация на твърд диск, на оптичен диск или
на карта памет, той използва едни и същи
команди за това.

Какво може да стане, ако по невнимание изтрием част от записаната
на диск C: информация?
4. Да се върнем назад, като щракнем
върху лявата стрелка горе вляво на прозореца.

Какво се промени?
File Explorer можем да стартираме и от
менюто Start.
Да щракнем два пъти върху реда с името
на оптичния диск – DVD RW Drive (E:).

1. Да проверим какви логически устройства са включени в нашия компютър.
Това можем да направим с програмата File
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Дидактическа цел на урока:
Запознаване с различните носители на информация и с устройствата за достъп до носителите
на информация.
Задачи:
1. Ученикът да изброява и разпознава най-често използваните носители на информация.
2. Да разпознава устройствата, необходими
за работа с различните видове носители на информация.
3. Да изброява и спазва правилата за работа с
носители на информация.
4. Да идентифицира ситуации, в които има нарушаване на правилата за работа с носители на
информация.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, демонстрация, практически дейности.
Учебно-методически ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
48

Explorer. Тя се стартира с щракване върху
бутон, който се намира в лявата част на
лентата Task Bar.
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Организация на учебната среда:
Урокът е комбиниран. Новите знания се представят с беседа, по време на която с въпроси се
поддържа активното участие на учениците. Учениците трябва да разграничат ясно разликата
между новите понятия „физическо“ и „логическо
име на устройство“. Демонстрацията, която е
маркирана с цветно поле, има за цел едновременно да се покажат новите моменти в урока и учениците да участват като проследяват на практика
компютърната реализация.
Задачите в рубриката „ Аз мога“ са подбрани с
цел да затвърдят новото знание. Задачи 3 и 5 се
решават устно, обсъжда се решението с фронтална беседа, като се използват илюстрациите към
тях. Задачи 1 и 2 са предвидени за самостоятелна
работа. За задача 4 се използва дискът към учебника.
Междупредметни връзки: математика.
Оценяване: Устни и практически изпитвания

Урок 3
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

3

За да виждаме разширенията на имената, трябва да поставим отметка в полето
File name extensions, което се намира в менюто View.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

От предишния урок научихме как можем
да проверим какви носители на информация са включени към нашия компютър и
какви са техните имена.
С коя програма се прави това?
На един носител, например твърдия диск
на компютъра, обикновено е записана много информация от различен вид – програми,
текстове, картинки, музика, филми. За да
може потребителят да намира бързо информацията, която му е нужна, трябва да въведе някакъв ред. Това се постига, като информацията се организира във файлове и папки.
Файл (File) е определено количество
информация от един вид, записана
на носител като едно цяло и имаща
собствено име.
Името на файла се избира от потребителя, като се спазват определени правила.
Cимволите \ / : * ? ” < > не могат да се използват в името на файла. Дължината на
името не може да е по-голяма от 255 символа. Windows може да работи с файлове с
имена, написни на латиница или кирилица,
но някои програми разпознават само файлове с имена на латиница.
Към името на файла се добавят точка и
още няколко, най-често три, символа. Това
е така нареченото разширение на името.
С него се посочва видът на информацията, записана във файла, а в някои случаи и
програмата, с която този файл може да се
обработва.
Например:
Вид информация
Разширение
Програма
.exe .com
Текст
.txt .doc .docs
Изображениe
.jpg .bmp .png
Звук
.mp3 .wav .wma .mid
Видео
.avi .mp4 .wmv
Други
.inf .dat .bat

Папка (Folder) е място на носителя
на информация, където са записани
файловете.
Папките, също както и файловете, имат
собствени имена. За тях важат същите правила, както за имената на файловете. Освен
файлове, в папките могат да се съдържат и
други папки. По този начин информацията
се организира в дървовидна структура.
Да разгледаме структурата на диска към
учебника. Да го поставим в устройството,
да стартираме File explorer, да стигнем до
This PC и да щракнем два пъти върху името на диска. Виждаме главната (Root) папка на диска. В нея има няколко папки, да
щракнем два пъти върху Presentations.

От лентата View можем да направим и
други настройки, например да променим
начина, по който се показват файловете и
папките. Това става от групата инструменти Layout. Да разгледаме различните варианти за показване на файловете:

Настройките на начина, по който да
изглежда прозорецът на File Explorer, се
извършват от лентата с инструменти
(Ribbon). Тази лента може да е скрита. Показването и скриването ѝ се извършва с бутончето със стрелка горе вдясно на прозореца. Също така, ако лентата е скрита, тя
ще се покаже, когато щракнем върху някое
от полетата File, Home, Share, View.

Никога не изтривайте и не премествайте файлове, за които не знаете
какво съдържат. Работата с файлове
от папките Windows, Users, Program
Files, Program Files (x86) и някои други на диск C: може да доведе до блокиране на компютъра!
Имената на файловете се въвеждат с
клавиатурата. Вече умеем да пишем числа
и специални символи.
Как правихме това?
Освен клавишите с букви, цифри и символи, на клавиатурата има няколко клавиша с
по-специално предназначение. Най-често
те се натискат в комбинация с други клавиши. Такива клавиши са: Shift, Enter (вече
сте работили с тях), Ctrl, Alt, Esc, CapsLock.
Намерете описаните клавиши на
клавиатурата.
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Да щракнем два пъти върху файла
StSofia.jpg, който копирахме.

Основното предназначение на работния плот е да се разполагат иконите за
стартиране на програми. Не се препоръчва
на него да се създават много на брой папки
с друг тип файлове. Затова, когато приключим работа, ще изтрием папката Trial.

Преместването на файл се прави по същия начин, но вместо Copy се избира Cut.

Да изтрием файла StSofia.jpg, след това
и папката Trial. Това може да стане с командата Delete от контекстното меню.

Защо понякога в менюто липсват
Cut, Copy или Paste? Можем ли да
преместим файл от оптичния диск
към нашата папка?

Също така може да изтрием файл или
папка, като ги маркираме с еднократно
щракване върху иконата му (не върху името) и натиснем клавиш Del на клавиатурата.

Да щракнем с десния бутон на мишката
върху празно място от работния плот. В отворилото се меню да намерим командата
New и да щракнем с левия бутон върху нея.
В новото меню да щракнем върху Folder.

Работа с папки и файлове
Всеки потребител може да създава и
изтрива папки и файлове, да им дава имена, да ги премества и копира от едно място на друго.

По подразбиране Windows не показва
разширенията на имената. Ако искаме да
ги видим, трябва да променим настройките
на File Explorer. Да го направим!

Да създадем своя папка и да копираме в
нея няколко файла.
Работният плот (Desktop) също е папка,
която е разположена някъде на диск C:.
Ще създадем папка с име Trial на работния
плот.
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Дидактическа цел на урока:
Запознаване с основни начини за организация
на данни и да придобият практически умения за
работа с файл и папка.
Цели и задачи:
1. Ученикът да разграничава понятията файл
и папка.
2. Да именува файлове по подходящ начин.
3. Да познава най-често срещаните разширения на файлове.
4. Да извършва основни действия с файлове и
папки.
5. Да разглежда съдържанието на папки от
различни носители на информация.
6. Да избира подходящ изглед на визуализация на файлове и папки.
7. Да разпознава устройствата за достъп до
носители на информация в програма за управление на файлове и папки.

Появява се папка с име New Folder, маркирано със син цвят. Сега можем да въведем от клавиатурата името Trial. Ако не
въведем име веднага, възможно е маркировката му да изчезне. В такъв случай
щракваме върху името, ако то не се маркира, щракваме още един път (това не е
бързо двойно щракване). По такъв начин
можем да сменим името на вече съществуваща папка или файл.
Преди да копираме файл, трябва да отворим папката, в която се намира той.
Да поставим диска към учебника, да
го отворим с File Explorer и да стигнем (с
двойно щракване) до папката Presentation
--> Sofia. Да щракнем с десния бутон върху
файла StSofia.jpg и от менюто да изберем
Copy. След това да затворим папката Sofia
и да отворим папката Trial. Да щракнем с
десния бутон в празното място на папката
Trial и да изберем Paste. Файлът ще се копира.

Какво се случи? Какво ще стане, ако
щракнем два пъти върху друг вид
файл? Да опитаме!

АЗ МОГА
Задача 1. Разгледайте съдържанието на
папки от диска.
1. Поставете диска към учебника и го отворете с File Explorer. Отговорете на въпросите:
По колко папки и по колко файла има в
папките Spreadsheets и Summary?
Колко файла с разширение .jpg има в
папката Graphics и нейните подпапки?
В кои папки има файлове с разширение
.mp4?
Задача 2. Създайте папки и копирайте в
тях файлове.
1. Стартирайте File Explorer, намерете и
отворете папката Documents. Тази папка
се създава автоматично при инсталация на
Windows и е предназначена за потребителски файлове.
Направете в Documents две папки с имена
Work1 и Work2. Поставете диска към учебника, намерете в него файла Presentations
--> Sofia --> AlNevski.jpg и го копирайте в
папката Work1, като използвате командите
Copy и Paste от контекстните менюта.
2. Затворете прозореца със съдържанието на диска и отворете едновременно два
прозореца с папките Work1 и Work2. Разположете ги така, че да не се застъпват.
За да отворите втори прозорец, щракнете с десния бутон на мишката върху папката Documents в лявата част на File Explorer

и от менюто изберете Open in new window.

Преместете с влачене файла AlNevski. jpg
от папката Work1 в папката Work2. След
това преместете обратно файла в Work2, но
преди да го оставите, натиснете и задръжте натиснат клавиша Ctrl.

Какво се случи в единия и в другия
случай?
Изтрийте папките Work1 и Work2 и затворете прозорците на File Explorer.
3. Създайте в папката Documents следната структура от папки:
Documents
Pictures

Text

GIF JPG

Doc Txt

Video

Намерете на диска файлове с разширение .jpg и .docx. Kопирайте ги в папки JPG,
и Doc.
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Учебно-методически ресурси: учебник,
диск, електронен учебник
Организация на учебната среда:
Разяснете на учениците предвидените в урока
нови понятия, като на всяка стъпка им показвате необходимите дейности. Добре е по време на
демонстрацията учениците да работят на своите
компютри, да повтарят дейностите, за да виждат
реално след коя дейност какъв резултат се получава.
Двете задачи в рубриката „Аз мога“ са предвидени за самостоятелна практическа работа с папки от диска. Добре е още в този урок учениците
да привикнат да използват указанията, дадени
след задачата.
Междупредметни връзки: математика.
Оценяване: Практически оценявания

Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, демонстрация, практическа дейност.
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ТЕМА 2. ИНТЕРНЕТ
Урок 4
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА
РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРНЕТ
4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО.
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

Същност на глобалната мрежа
интернет

Думата Internet е съставена от обединяването на части от две английски думи
„International“ (Международен) и „Net“ (Мрежа).

!

?

Посочете други примери за използване на интернет във всекидневието
на хората.

Интернет е система от взаимносвързани компютри, която обслужва милиарди потребители от цeлия свят.

Компютърът трябва да притежава необходимия хардуер и свързващи устройства,
за да ползваме интернет. Чрез тези устройства се свързваме с доставчик на услугата
„достъп до интернет“. Връзката може да
бъде кабелна или безжична. За по-бърз и
качествен достъп все по-често се използват
оптични кабели, сателитни и радиовръзки:
WiFi, 3G и 4G технологии.

?

Интернет в ежедневието
В съвременния свят интернет е все по-популярен и значим, част от ежедневието на
много хора, основен източник на информация, забавление и работа. Някои хора го
ползват за развиване на бизнеса си, други – за да общуват бързо, а трети споделят
идеите си със света. Интернет е най-широко използваното средство за комуникация.

По какъв начин е осигурен достъпът
до интернет на домашния ви компютър? А в компютърния кабинет в училище?

За предшественик на интернет се смята
компютърната мрежа Арпанет (Arpanet),
създадена през 1969 г. от ARPA (Advanced
Research Projects Agency) – агенция за
високотехнологични проекти към Министерството на отбраната на САЩ. За рождена дата на интернет се счита 1 януари
1983 г.

Услугата World Wide Web
Информацията в интернет се организира
в т.нар. уеб сайтове (web sites). Всеки сайт
има уникален уеб адрес, чрез който може
да се намери и отвори за разглеждане.

!

Сайт в интернет е съвкупност от страници, които съдържат хипервръзки
(хиперлинкове – от hyperlinks).

Хипервръзките са препратки, чрез които
се зареждат други части от сайта или други
сайтове в интернет. Най-често използваната услуга в интернет е разглеждане на
сайтове. Тази услуга е известна като WWW
(Word Wide Web – „Световна паяжина“) или
за кратко просто Web.
Потребителите използват специализирани програми за разглеждане на сайтове,
наречени браузери (browsers).
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Дидактична цел на урока:
Запознаване с широките възможности на интернет и с правилата, които трябва да спазват
при работа в глобалната мрежа.
Цели и задачи:
1. Ученикът да описва и спазва правилата за
безопасна работа в интернет.
2. Да може да зарежда уеб сайт чрез въвеждане на адрес в адресното поле на браузър.
3. Да може да се придвижва в уеб пространството, като използва хипервръзки.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, демонстрация, практическа дейност.
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
Много от децата вече са използвали интернет.
Попитайте класа за какво са използвали търсе50

Най-често използваните браузери са
Internet Explorer, Google Chrome, Opera,
Mozilla FireFox, Safari.

?

Какъв е уеб адресът на сайта на вашето училище?

Интернет е средство за общуване почти
без правила относно съдържанието. Всеки
може да създава сайтове и да ги качва в интернет. Няма организация, която да наблюдава Интернет и да прочиства неуместното
съдържание. По тази причина интернет крие
рискове както за възрастните, така и за децата. Ето защо е важно да помним и спазваме:
Правила за безопасна работа
в интернет
1. Даването на лична информация за
вас и семейството ви – име, парола, адрес,
телефон, училище, месторабота, не е безопасно.
2. Изпращенето на собствени снимки
или на снимки на близки хора също крие
опасности.
3. Не се срещайте с хора, които познавате само от интернет.
4. Ако получите съобщение с обидно или
заплашително съдържание, или с текстове,
които ви карат да се чувствате неудобно,
споделете с родителите си.
5. Съобщенията, с които ви предлагат
безплатни придобивки, награди или лесна
пачалба, са измама.
6. Хората, с които разговаряте в чат
или скайп, може да не са тези, за които се
представят.
7. Винаги, когато се съмнявате как да постъпите, се посъветвайте с родителите си.

8. Самите вие не се представяйте за
други, бъдете вежливи и уважавайте правата на хората, с които общувате.
Да стартираме браузeр.
Ако е зададена начална страница, тя ще
се зареди автоматично.
Под лентата с инструменти на браузера е
разположено т.нар. адресно поле (address):
Адресна лента на Microsoft Edge

Адресна лента на Internet Explorer

Адресна лента на Mozilla Firefox
В адресната лента се въвежда уеб адресът на желаната за разглеждане страница.
За да заредим страницата, натискаме клавиш Enter.
Да разгледаме сайта http://znam.bg/.
Въвеждаме znam.bg в адресното поле
и натискаме Enter. Движим показалеца на
мишката по страницата и наблюдаваме
промяната му. При посочване на определени места показалецът добива формата на
ръчичка:
Това показва, че съответният
текст или изображение е хипервръзка.
Една от хипервръзките на страницата е
с име Атлас. Поставяме показалеца върху
него и натискаме левия бутон на мишката.
След това можем да си изберем континент
и да прочетем информацията за него.

АЗ МОГА
Задача 1. Ако обичате историята на България, точно за вас е сайтът http://istoria.bg.
Отворете го и изберете хипервръзките в него.
Задача 2. Стартирайте браузера Google
Chrome или друг, инсталиран на вашия компютър. Заредете сайта http://safe.teacher.
bg/. Намерете линк за безопасно използване на интернет в зависимост от вашата

възраст. Като следвате хипервръзките, намерете и разгледайте разказа „Новите приятели на Ана“. С помощта на учителя решете задачите за поведението в интернет.
Задача 3. Запознайте се със ситуациите
във файла Discussion.doc, който се намира
в папката Internet на диска към учебника.
Отговорете на поставените въпроси.
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нето в мрежата. Те могат сами да достигнат до
отговора, като дават примери от всекидневието. С беседа може да се направи извод за ролята
на интернет в живота на хората. След беседата
може да насочите вниманието на учениците към
опасностите, които ги дебнот при търсенето в
интернет. Обсъдете с тях и поставете акцент на
правилата които трябва да спазват.
Дадената в учебника демонстрация съдържа
два основни момента – стартиране на браузър и
разглеждане на сайта http://znam.bg/, използване
на хипервръзка.
Задачите за самостоятелна работа са подходящи за решаване веднага след демонстрацията.
Междупредметни връзки: математика, история, география.
Оценяване: Устни и практически изпитвания

Урок 5
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

5

Предназначение на електронната
поща

Днес трудно може да си представим комуникацията ни без бързината и удобството на
електронната кореспонденция. Всеки човек,
който има достъп до интернет, може да си
създаде електронна поща и да изпраща съобщения до всеки друг човек по света.

!

Не е необходимо да сме в интернет по
едно и също време с човека, на когото изпращаме електронно писмо. Нашите изпратени и получени писма се съхраняват на
пощенския сървър. По всяко време можем
да разглеждаме или изтриваме получените
и да изпращаме нови писма.
Всяко електронно писмо се състои от
две части – заглавие (1) и тяло (2). Заглавието съдържа информация за адреса
на изпращача (От:) и един или повече адреси на получателя (До:). Има и място за
допълнителна информация (Тема:) на писмото.
Тялото съдържа текста на писмото.

Електронната поща е услуга за обмен на съобщения и данни през интернет. Тя осигурява предаване по
електронен път на текст, графики,
музика, снимки и др. между различни компютри.

В модерното ежедневие електронната
поща се превръща в основно средство за
общуване. Умението да се борави с електронна поща е необходимо за всеки човек.

!

• името на сайта, в който сме се регистрирали.

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Съобщението, което изпращаме с
помощта на електронната поща, се
нарича електронно писмо (имейл).

Съществуват сайтове, с помощта на
които можем да изпращаме и получаваме
електронни писма. Трябва само да си регистраме адрес за електронна поща.
Сайтовете, които предлагат регистрация
на адреси на електронна поща, се наричат
пощенски сървъри. Някои от тях имат интерфейс на български, други – на английски
език.
Пощенски сървъри, които предлагат безплатна регистрация, са:
mail.bg, abv.bg, gmail.com, yahoo.com.

Примери:
• ivan_ivanov@mail.bg;
• svetla25@yahoo.com;
• modastil@gmail.com.
• petar.petrov.bg@abv.bg

?

Кои са отделните части на адресите
за електронна поща в показаните
примери?

Създаване на адрес за електронна
поща
Да си направим регистрация в mail.bg,
където съобщенията и надписите на бутоните са на български език.
В адресното поле на браузeра въвеждаме mail.bg. Зарежда се сайтът, в който ще
регистрираме пощенската кутия. Щракваме върху „Регистрация на нов имейл адрес“

1

2

Появява се следният формуляр, който
трябва да попълним:
Електронната поща е изобретена в края
на 1971 г. от компютърния инженер Рей
Томлинсън. Първият имейл е изпратен
между два компютъра, които стояли един
до друг. Той съдържа следното безсмислено съобщение: „QWERTYUIOP“. Рей
Томлинсън избира символа @, за да бъде
отделено името на потребителя от името
на компютъра, който използва. Най-простичко казано, изглеждало като „маги@първи компютър“ (Маги е на първи компютър).
Адресът за електронна поща се състои
от три части:
• име на потребителя – то е уникално и
се избира от него;
• символът @ наричан „маймунско а“ или
„кльомба“;
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Дидактична цел на урока:
Запознаване с електранните пощи като едно от
най-бързите средства за общуване.
Цели и задачи:
1. Да се дефинира предназначението на електронна поща.
2. Да се обяснят правилата за безопасно ползване на електронна поща.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, демонстрация.

Паролата е добре да бъде по-дълга от 6
символа и да съдържа букви и цифри. Пише
се задължително на латиница. Една и съща
парола трябва да въведем в две различни
полета, за да се избегнат грешки.
От падащите менюта избираме пол и
дата на раждане.
Щракваме върху „Не съм робот“. Появява
се прозорец с картинки, от които трябва да
изберем правилните.
Съгласяваме се с общите условия и разрешаваме да се обработват личните ни
данни, като сложим отметки в полетата.
Натискаме бутон Запази.
Ако се окаже, че името, което сме избрали, вече е заето, ще трябва да изберем
друго.
Показва се страницата за вход и излиза
съобщение, че регистрацията е завършила
успешно. Вече може да влезем в пощенската си кутия. Там намираме първото си
писмо – поздрав за успешна регистрация.
По-късно, ако желаем, може да направим промени в регистрацията. Например да
променяме паролата си.
Задължително трябва да запомним (или
да си запишем) адреса и паролата, с която
ще влизаме в пощенската си кутия. В противен случай след регистрацията няма да е
възможно да използваме услугите Ӝ.
По подобен начин може да си направим
регистрация и в друг сайт за електронна
поща.

?

Как познаваме, че един адрес е на
електронна поща?

Правила и съвети за безопасна
работа с електронна поща

В първото поле въвеждаме с латински
букви адреса, който искаме да регистрираме, например ivan_ivanov.

Бъдете внимателни, когато сте получили файлове към електронни писма. Те са
основният източник на заразяване с вируси. Никога не отваряйте файл, получен от
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Новите знания в този урок могат да се представят изцяло на базата на практически упражнения.
След като в урока учениците са се запознали с
редица общи положения за създаване на електронен адрес и ползване на електронна поща, в задачите от „ Аз мога “ им се предлага да си направят
регистрация в mail.bg и в abv.bg.
Междупредметни връзки: БЕЛ.
Оценяване: Устни и практически изпитвания

Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
Като следвате изложението в учебника, с примери и подсказващи въпроси може да обясните
как всеки ученик може да си създаде електронна
поща. Важно е да осъзнаят и тук има правила,
които трябва да се спазват.
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Урок 6
ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПИСМО

6

ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПИСМО

Какво е електронен адрес?
Създаване и изпращане на
електронно писмо
Когато влезем в създадената от нас в
abv.bg пощенска кутия, в прозореца виждаме следното:

Най-добре е текстът да бъде кратък и да се
придържате към темата. Използвайте кратки изречения. Не използвайте отблъскващи
и обидни думи. Писмото не трябва да подбужда към насилствено поведение.
Препоръчително е да попълните полето
Тема. Текстът на писмото може да е два-три
реда, може да е и няколко страници. Добре
е да има обръщение към получателя и накрая да завършва с вашето име.
Да създадем ново писмо. Натискаме бутона Напиши.
Появява се стандартна форма за писане
на писма:

Прозорецът съдържа следните елементи:
• В папката Кутия се съхраняват всички
получени от нас писма.
• В папката Изпратени се съхраняват
копия на изпратените от нас писма
(ако е посочено в настройките, може
да не се оставят копия и папката да е
празна).
• В папката Чернови се съхраняват всички написани, но неизпратени писма.
• В папката Спам попада нежелана кореспонденция. Имаме възможност
чрез определени настройки да посочим кои писма да се изпращат в тази
папка.
• В папката Кошче се съхраняват всички изтрити писма с цел да могат да се
възстановят.
• Папки – можем да създаваме наши
собствени папки, като изберем Добави
папка.
Когато изпращате електронни писма, убедете се, че използвате пълни
изречения, с правилна граматика и
правопис. Отделете време да прегледате писмото си, преди да го изпратите.

В полето От: автоматично е записан нашият имейл.
Всяко писмо има получател. В полето
До: въвеждаме имейл адреса на получателя задължително в пълния му вид.
В полето Тема: въвеждаме текст, който
предоставя информация за какво се отнася писмото. Този текст дава на получателя
причина да го отвори и прочете.
След като напишем текста на съобщението, натискаме бутон Изпрати. Ако писмото е изпратено успешно, се появява съобщение:

Ако изпратим писмо на имейл адрес,
който не съществува, получаваме служебно писмо от сайта, където е регистрирана
пощата ни. В него е написано, че писмото
не може да бъде доставено.

Ако за първи път изпращаме имейл на
този получател, ни се дава възможност да
го добавим към нашия списък с контакти.
За да направим това, щракваме върху бутона Добави.

Дидактична цел на урока:
Запознаване с основните изисквания за кореспонденция чрез електронната поща.
Цели и задачи:
1. Създаване и изпращане на електронно съобщение.
2. Отговор на електронно съобщение с един
или повече получатели.
3. Препращане на електронно съобщение до
един получател или група.
4. Спазване на етични правила в електронната
кореспонденция.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
И в този урок е подходящо учениците да усвояват новото знание на базата на практически

Числото до папката Кутия показва броя
на непрочетените писма.
В пощенската кутия на илюстрацията се
съдържат две писма, едното от които е прочетено, а другото не е.
Да видим получените писма. За целта
щракваме с ляв бутон върху Кутия.
За да прочетем което и да е писмо, трябва да щракнем с ляв бутон на мишката върху неговото заглавие.
Когато го направим, се показват темата,
авторът и съдържанието на писмото.

Получаване на електронни писма
Всеки потребител, който е регистриран в
сайт за електронна поща, може да получава електронни писма от други регистрирани
потребители. Не е задължително подателят да е регистриран в същия сайт.
Когато влезем в пощенската си кутия,
може да проверим дали сме получили нови
писма.
Да влезем в пощата си в abv.bg. Сайтът
ни показва информация за това колко непрочетени писма имаме.

След като вече сме прочели писмото,
имаме няколко възможности – да се върнем
към пощенската кутия, като щракнем върху
Кутия, да изтрием писмото, като щракнем
върху Изтрий, да изпратим отговор или да
препратим писмото.

АЗ МОГА
Задача 1. Разменете си писма с ваш съученик. В полето Тема въведете за какво се
отнася писмото. Нека то да започва с обръщение към получателя и да завършва с
вашето име.
Задача 2. Настройте пощата си така, че
всяко писмо, което изпращате, да има подпис от вас. В подписа може да се съдържа
информация за вашето име, поздрав, данни
за вас.
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След като приключим, желателно е да
излезем от пощата. Това става, като преместим показалеца към горния десен ъгъл,
където е показан нашият имейл адрес.
Щракваме с левия бутон върху него. От появилото се меню избираме Изход.

Указание: В дясната част на прозореца
щракнете върху бутона

От отворилото се меню изберете Настройки --> Основни настройки --> Подпис. Ще се покаже прозорче за текст, където може да напишете името си.

Задача 3. Настройте си пощенската кутия срещу спам.
Указание: Отидете в Настройки --> Защита от спам. Разгледайте възможните
настройки и изберете нивото на вашата защита.
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упражнения. След успешната регистрация в
електронна поща от предишния час вече могат да
напишат и изпратят текст като електронно писмо.
Знанията в този урок имат основополагаща роля
за културата им на общуване чрез електронни
писма. Необходимо е учителят многократно да
подчертава изискванията за правопис, правилен
изказ, учтив тон и др. Задачите за самостоятелно
изпълнение имат практически характер.
Междупредметни връзки: БЕЛ.
Оценяване: Практически оценявания

Урок 7
ОТГОВОР НА ПОЛУЧЕНО ПИСМО. ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

7

Намираме папката, съдържаща файла,
който искаме да изпратим, и щракваме върху бутона Open.

ОТГОВОР НА ПОЛУЧЕНО ПИСМО. ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Отговор на получено писмо
Когато водим кореспонденция с електронни писма, трябва да отговаряме на получените.
Вече имаме пощенска кутия на сайта
abv.bg. След като прочетем полученото в
нея писмо, може да отговорим, като щракнем върху Отговори.

Ако писмото е адресирано и към други
получатели, може да отговорим на всички,
като щракнем върху Отговори на всички.
Тогава в полето До: ще трябва да въведем
списък с адресите на получателите.
Да отворим писмо. Да щракнем на Отговори. Да въведем своя отговор в текстовото поле.
Адресът на получателя (този, от който е
писмото и на когото ще отговаряме) е попълнен. Така вероятността да сгрешим при въвеждане на адреса се избягва, а текстът на
полученото писмо остава под отговора ни:

След като получателят отвори писмо с
прикачен файл, се появява икона с описание, което показва името и типа на файла,
както и размера му.

Препращане на електронно писмо
Ако сме получили писмо, което искаме
да изпратим на друг получател или на няколко получатели, щракваме върху Препрати.

В такъв случай трябва да въведем неговия
адрес (или няколко адреса, ако препращаме писмото към много хора едновременно).
Каква е разликата между отговор на
писмо и препращане на писмо?

След като файлът се прикачи, в писмото
виждаме информация за типа и размера му.

Ако получателят поиска да изтегли файла, трябва да щракне върху иконката или
върху Изтегли. Ще се отвори прозорец
в който може да изберем и отбележим с
щракване дали искаме да отворим и разгледаме файла (Open), или да го запишем
на диск (Save).

Какво е прикачване на файл?
Прикачване на файл (атачмънт, Attachment) е възможност заедно с писмото си
да изпратим файл с друг вид информация.
Можем да изпращаме документи, аудио- и
видеоклипове, снимки.
Изпращаният файл се запазва в пощенската кутия на получателя. За да бъде разгледан от него, трябва да се отвори от там,
или да се запише на локалния му диск.
Ако искаме да прикачим файл към писмото си, трябва да щракнем върху Прикачи.

Появява се диалогов прозорец Choose
File..., от който можем да получим достъп
до файловете в компютъра си по начин, подобен на начина на работа с FileExplorer.

Полученото писмо с прикачен файл е
илюстрирано с кламер.

АЗ МОГА
Задача 1. Прочетете въпроса, който вашият учител задава на електронната ви
поща. Изпратете му писмо с вашия отговор.
Задача 2. Изпратете писмо на несъществуваш адрес. Изчакайте няколко минути и
проверете пощата си. Какво се получи?

Получателят на писмото може да прочете на едно място както нашия отговор, така
и своето писмо. Разбира се, ако не искаме
да връщаме на подателя неговото писмо,
може да изтрием текста. Когато сме готови
с отговора, щракваме върху Изпрати. Отговорът ни ще бъде изпратен и ще получим
съобщение за това.

Задача 3. Напишете електронно писмо
до ваш съученик, в което да го помолите да
ви помогне с решаването на трудна задача.
Препратете отговора му на вашия учител,
като не забравите да добавите, че вие сте
го помолили да ви помогне с решението.
Задача 4. Запишете на твърдия си диск
получен от учителя файл. Изпратете го с
друго писмо на приятел.
Задача 5. Заедно измислете име за
електронна поща на вашия клас. Създайте
я и започнете да обменяте идеи за домашни, да си задавате въпроси, да си разменяте информация по отделните учебни предмети.
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Дидактична цел на урока:
Запознаване със стъпките, необходими за прикачване на файлове към електронно писмо.
Цели и задачи:
1. Прикрепяне на файл към електронно съобщение.
2. Отговаря на електронно съобщение с един
или повече получатели.
3. Спазва етични правила в електронната кореспонденция.
Методи на преподаване и учене: демонстрация, самостоятелна работа
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
Покажете им как изглежда ел. поща, когато
имате получено писмо.
Обяснете, че след като вече сме прочели писмото, имаме няколко възможности – да се върнем към

24

пощенската кутия, като щракнем върху Кутия, да
изтрием писмото, като щракнем върху Изтрий, да
изпратим отговор или да препратим писмото.
Прикачането на файл става като намираме папката, съдържаща файла, който искаме да изпратим, и щракваме върху бутона Open.
Когато получателят отвори писмо с прикачен
файл, се появява икона с описание, което показва
името и типа на файла, както и размера му. Писмо, в което имате прикачен файл, е илюстрирано
като файл с кламер. Ако получателят поиска да
изтегли файла, трябва да щракне върху иконката или върху Изтегли. Ще се отвори прозорец,
в който може да изберем и отбележим с щракване дали искаме да отворим и разгледаме файла
(Open), или да го запишем на диск (Save).
Задачите целят учениците сами да получат и
изпратят писмо, а също и да видят какво се получава, ако зададат несъществуващ адрес.
Междупредметни връзки: БЕЛ.
Оценяване: Практически оценявания
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Урок 8
ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА

8

сачката, като в адресното поле на браузера пишем: google.bg. Виждаме полето за
търсене, където можем да въведем ключова дума: „компас“.

ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА

Къде да търсим?
В интернет са създадени специални сайтове, на които работят програми за търсене
на информация.
Знаете ли как се наричат програмите от този вид?
Всеки създател на уеб сайт може да избере ключови думи, които най-точно описват съдържанието и предназначението на
сайта. Тези ключови думи се записват на
определено място в сайта. Търсещите машини разчитат тези ключови думи и ги съхраняват заедно с адреса на сайта.
Потребителят, който търси информация
по определена тема, задава ключови думи,
които отговарят на неговото търсене.
Търсачката сравнява думите на потребителя с тези, съхранени в нейната памет. Когато открие съвпадение, тя връща адресите
на сайтовете с такива ключови думи.

Най-известни търсачки:
• www.google.com
• www.search.yahoo.com
• www.bing.com
• www.ask.com
• www.yandex.com

На пръв поглед търсенето е лесна работа – написваме ключова дума и натискаме Enter. На практика обаче нещата са
по-сложни. В интернет има изключително
много информация. Ако ключовата дума
или думи не са съвсем конкретни, ще получим огромен списък от сайтове. Затова
правилният избор и комбиниране на думи
за търсене е от голямо значение.
Важно е също така да можем да определим доколко сайтовете, които е намерила
търсачката, съдържат достоверна информация. Може да проверим това, като си отговорим на няколко въпроса:
• Дали сайтът е на музей, институция, компания или на частно лице? Това може
да се разбере от рубриката „за нас“, която всеки сайт трябва да съдържа.
• Доказан ли е произходът на информацията? Има ли мнения от други лица за
съдържанието на сайта?
• Доколко актуална е информацията?
Разбираема ли е?
• Как е представена информацията? Има
ли правописни грешки?

Някои търсачки работят по различен
начин. Те съхраняват не само ключовите
думи, а и част от съдържанието на сайтовете. Затова не всички дават еднакви резултати от търсенето.

Търсачката ни показва статии за лалета.
Да щракнем върху Изображения.

Задача 4. Във файла Picture.jpg, който
е в папка Internet на диска към учебника,
е записана снимка от България. Открийте
какво е фотографирано на нея.
Виждаме снимки на лалета, а на нас нитрябва рисунка. Ще използваме Инструменти за търсене. Щракваме върху него и
от менюто избираме скици.

Сега вече търсачката ни показва само
рисунки. Избираме една от тях и щракваме
върху нея.

Указание: В полето на Google за търсене въведете произволна ключова дума,
след което щракнете върху Изображения.
Щракнете върху бутончето с фотоапарат в
дясната част на реда за търсене.

В интернет могат да се открият безброй
картинки, които може да изтеглим на компютъра си и да ги използваме за различни
цели.
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Цели и задачи:
1. Подбор на подходящи ключови думи за
търсене на информация по зададена тема.
2. Използване на възможностите за разширено търсене на информация.
3. Посочване на примери на търсещи машини.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване, демонстрация.
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
В този урок е хубаво да запознаете децата с
програмите за търсене на информация, т.е. с
т.нар. търсачки, и да им кажете за разликите
между търсачка и браузър. Обяснете им как
да търсят информация по ключови думи. Тър-

Отваря се прозорец, в него посочете
къде е изображението – в интернет или в
папка на компютъра.

Вече знаете откъде е снимката.
Задача 5. Заредете сайта https://pixabay.
com/ и потърсете картинка на любимо животно. Изтеглете я и я изпратете на приятел. Като използвате възможността за
търсене по картинка, намерете и други с
любимото ви животно.

Изберете Качване на изображение и
след това щракнете върху бутона Browse.

Търсене на изображение

Дидактична цел на урока:
Запознаване с начини за търсене на информация в сайтове.
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На следващия екран Google ви показва
сайтовете в интернет, където има подобни
изображения.

Също не се получава. Пробваме с „компас Андроид“.

Сега вече е добре! На първо място в списъка е хиперлинк, от който можем да свалим програмата.
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В отворилия се диалогов прозорец намерете папката, в която е файлът, маркирайте
го и щракнете върху бутон Open.

Задача 2. С помощта на сайта google.bg
намерете и свалете картинка на ваш любим писател. Изпратете я като прикачен
файл на вашия учител по български език и
литература.
Задача 3. Заредете сайта http://vbox7.
com/, намерете клип за седемте рилски
езера и го изгледайте.

Не е това, което търсихме.
Да опитаме „компас програма“

Търсачката Google предлага много богати възможности за търсене. От нея могат
да се получат точни резултати, като се използват различни команди, чрез които се
пести много време, особено ако се комбинират правилно.

Да потърсим нужната ни информация с
Google.
Видели сме на смартфона на приятел
програма, с която можем да определяме
посоката. Програмата се нарича „Компас“.
Да опитаме да я намерим. Да отворим тър-

АЗ МОГА
Задача 1. Потърсете информация за мед
като метал, а не като пчелен мед; за син
като цвят, а не като роднинско название.

Как да търсим?

Коя от илюстрациите на коя търсачка отговаря?
Примери за български търсачки:
• www.gbg.bg
• www.search.bg

Да потърсим рисунка на лале. Въвеждаме ключовата дума.

Когато видим рисунката достатъчно голяма на екрана, щракваме върху нея с десния бутон на мишката и от менюто избираме Запиши картинката като...
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сачката сравнява думите на потребителя с тези,
съхранени в нейната памет. Когато открие съвпадение, тя връща адресите на сайтовете с такива
ключови думи. Обърнете внимание, че някои търсачки работят по различен начин. Те съхраняват
не само ключовите думи, а и част от съдържанието на сайтовете. Затова не всички дават еднакви
резултати от търсенето. Упражненията в урока
целят учениците да потърсят информация за програми и изображения. В интернет могат да се открият безброй картинки, които може да изтеглим
на компютъра си и да ги използваме за различни
цели.
Междупредметни връзки: БЕЛ, история и
цивилизация, география и икономика, човекът и
природата, технологии и предприемачество.
Оценяване: Практически оценявания

ТЕМА 3. ЗВУК И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ
Урок 9
РАБОТА СЪС ЗВУКОВА И ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ

ЗВУК И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ
9

РАБОТА СЪС ЗВУКОВА И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ

Преди масовото разпространение на
компютрите хората са използвали различни технически устройства за запис и възпроизвеждане на музика и филми. През
1877 г. Томас Едисон демонстрира изобретения от него фонограф. Това е първото устройство, което е можело да записва и възпроизвежда звук.

?

Какви устройства за запис и възпроизвеждане на музика и филми познавате?

Както и всяка друга информация, звукът
и видеото могат да бъдат дигитализирани.
Благодарение на това те могат да се съхраняват, обработват и възпроизвеждат от
компютър.
Устройството, което дава възможност
компютърът да работи със звук, се нарича
звукова карта. В някои компютри тя се поставя допълнително, а в други е вградена.

Освен звукова карта, за работа със звук
са необходими микрофон и слушалки или
тонколони. Те се включват към входовете
и изходите на звуковата карта.
С помощта на изброените устройства
компютърът записва, съхранява и обработва „жива“ звукова информация, като например човешки глас, оркестрово изпълнение
или различни шумове. Това се нарича ци-

фров звукозапис и възпроизвеждане.
На звуковата карта има и синтезатор на
звук. Той може да генерира звуци с различна височина и да имитира различни
музикални инструменти. Така с компютър
могат да се създават музикални произведения, като се наподобява звучането на цял
оркестър от различни инструменти.
За запис на подвижни изображения (филми) се изполват видеокамери. Повечето
съвременни видеокамери самостоятелно
дигитализират изображението. Някои от
тях имат памет, където то може да се съхранява, други се включват към компютър и
записват изображението в неговата памет.

Изображението (подвижно или неподвижно) се визуализира на екрана на монитора от видеокарта. Също както и звуковите карти, видеокартите могат да бъдат
вградени или да са допълнителни модули.

За възпроизвеждане на звук или видео е
необходима специална програма – плейър
(Player). Повечето такива програми се разпространяват безплатно по интернет. Браузерите също могат да възпроизвеждат звук
и видео.
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Дидактическа цел на урока:
Да се усвоят знания и умения за записване и
възпроизвеждане на аудио и видео информация.
Задачи:
1. Ученикът да разпознава компонентите на
компютърната система за възпроизвеждане и запис на звук.
2. Да включва коректни външни устройства
за възпроизвеждане на звук.
3. Да използва компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация.
4. Да контролира възпроизвеждането на видео и аудио информация.
Методи на преподаване и учене: беседа,
дискусия, онагледяване, демонстрация.
Учебно-методически ресурси: учебник,
диск, електронен учебник

Звуковата и видеоинформацията се записват във файлове. За намаляване на обема на файловете се използват различни
видове компресия – със или без загуба на
качеството. Най-често използваните видове файлове за запис на звук и видео са:
Разширение
на името
.wav
.mp3
.vma
.mid
.avi
.wmv
.mp4

В долната част на прозореца има бутони,
с които може да пускаме и спираме възпроизвеждането. С плъзгача може да избираме откъде да започне. Текущото и пълното
време на песента са показани от двете му
страни.

Предназначение
Звук без компресия с максимално
качество
Компресиран звук с намалено качество и по-малък обем на файла
Компресиран по стандарт на
Microsoft звук
Музика за изпълнение от синтезатора
Универсален формат за видео.
Може да поддържа различни видове компресия
Видео, компресирано по стандарт
на Microsoft
Видео с висока степан на компресия и добро качество

Да отворим папката Sound and video от
диска към учебника. В нея са записани няколко файла от различен вид.

Да стартираме един видеофайл – Steam
train.mp4. Отново щракваме с десния бутон
и отиваме до Open with. Тук списъкът на
програмите е друг. Избираме Movies & TV.

Програмата Movies & TV е подобна на
Groove Music. Тя също има бутони за управление на възпроизвеждането.
В папката има и един файл, който се
изпълнява през синтезатора – Mozart sym
40.mid. Ще го стартираме по друг начин –
като щракнем бързо два пъти върху него.
Както знаем, при двойно щракване върху
файл се стартира програма, която може да
го зареди и изпълни. Това се нарича стартиране по асоциация. Windows помни кои
видове файлове с кои програми се изпълняват.

Да щракнем с десния бутон на мишката
върху файла Love receipt.mp3. От контекстното меню избираме Open with. Появява се
списък на инсталираните програми, с които
може да се отвори даденият вид файл.

Ако не сме променили настройките на
Windows, MIDI файловете се стартират по
подразбиране с програмата Windows Media
Player.

Избираме Groove Music. Това е програма, с която можем не само да прослушваме
звукови файлове, но и да си правим колекции, сортирани по различен начин.

Windows Media Player е универсална
програма, която може да възпроизважда
както аудио, така и видеофайлове.Тя също
има бутони за управление на възпроизвеждането.
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деото могат да бъдат дигитализирани. Това дава
възможност те да бъдат съхранявани, обработвани и възпроизвеждани от компютър. Запознайте учениците с хардуера, посредством който се
записва и възпроизвеждат звук и видео, както и
с периферните устройства, които са ни необходими това да се случи. За възпроизвеждането на
звук и видео са необходими съответни програми,
повечето от които са безплатни или вградени към
операционната система. Целта на раздела е да запознаете учениците с различните видове файлове
и да се научат да ги отварят и разглеждат. За целта на диска сме ви предоставили няколко различни аудио и видео файлове, които да изпробвате,
както и виртуален синтезатор.
Междупредметни връзки: БЕЛ, музика.
Оценяване: Практически оценявания

Организация на учебната среда:
Както и всяка друга информация, звукът и ви55

Урок 10.
ОБОБЩЕНИЕ

Вид на урока – урок за обобщение
Дидактическа цел на урока: Да се направи
обобщаване и ситематизиране на знанията; да се
упражнят и затвърдят знания и умения:
• за компютърна система и нейното практическо приложение
• за интернети използване на интернет в ежедневието,
• за звук и видеоинформация.
Да се отделят понятията в тези раздели; да се
покажат причинно следствени връзки.
Задачи:
1. Устно описание на изучени понятия – информация, компютърна система, съхранение на
информация.
2. Обобщава се и се описва таблично отношението между носители на информация и техните
характеристики – физическо име, логическо име,
начин на достъп на данните до носител.
3. Решаване на конкретна задача за организация на данните върху носител – създаване на
дървовидна структура.
4. Упражнение и затвърждаване на знания и
умения за стартиране на програма. Създаванане
и записване на файл на посочено място.
5. Упражнение и завърждаване на умения за
копиране на файлове. Обобщение на знания за
копиране от различни папки в конкретна папка.
6. Затвърждаване на уменията на тема Електронно писмо – създаване: тема, текст, файла от
задача 4 се прикрепя.
7. Решаване на кръстословица, в която са
включени елементите на компютърна система.
8. Файлови формати. Изброяване и подреждане на файлове, според вида информация в тях.
Методи на преподаване и учене – беседа ,
анализ на условия и решения на задачи
Учебно-методически ресурси – линия, молив, компютърна система
Насоки за организиране на учебната среда
Зад. 1. Отговаря се на въпроса: Какво е пред56
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ОБОБЩЕНИЕ

Задача 1. Отговорете на въпросите:
• Без кои части на компютърна система
не може да работи компютърът?
• Избройте входно-изходните устройства
на компютърна система.
• Назовете дигитални устройства.
• Как можем да съхраним информация
на компютър?
Задача 2. Начертайте в тетрадките си
таблица като показаната и я попълнете.
Носител
Възможни
Служи
на инфор- Физическо
логически
за
име
мация
имена
четене/запис

Задача 3. Създайте в посочена ви от
учителя папка дървовидната структура,
показана на фигурата, където наименованието на папка ХХХХ-5Y-ZZ е образувано
по следния начин: ХХХХ е текущата календарна година, Y е паралелката, а ZZ – номерът ви в клас.

Задача 4. Създайте с програмата Notepad (Start --> All apps --> Windows Accessories --> Notepad) текстов файл със следното
съдържание, като попълните пропуснатото:
• Хардуер наричаме ...
• Софтуер наричаме ...
• Компютърната система е съвкупност от
хардуер и ...
• Интернет е ...
Съхранете го във вашата папка под име
CS.txt.
Задача 5. Копирайте файловете Internet/
Discussion.doc, Presentations/Continents.ppsx
и CS.txt във новосъздадената папка ХХХХ-5YZZ.
Задача 6. Напишете и изпратете на учителя електронно писмо с тема „Урок 10“ и
съдържание: трите ви имена, клас, номер в
клас. Прикрепете към него създадения от
вас файл: CS.txt.
Задача 7. Проверете дали познавате
елементите на компютърните системи, като
решавате две кръстословици.
Указания: Ще намерите файловете с
кръстословиците – cwComp1.exe в папката
Summary/10/cw. Стартирайте ги с двойно
щракване. Може да въвеждате букви от
клавиатурата или като щраквате с мишката върху бутоните от виртуалната клавиатура на екрана. Решете кръстословиците и
покажете резултатите на учителя.
Задача 8. Подредете файловете според
вида информация, съдържаща се в тях.

Указания: Папката с име С съдържа две
подпапки: LIBRARY и ХХХХ-5Y-ZZ. Папка
LIBRARY съдържа три подпапки – Comedy, Crime, Fantasy, а всяка от тях – подпапка Autors. В папката Crime/Autors има още
една подпапка – Agatha Christie.

Указания: Отворете файл Summary/10/test/
Fileformats.html. Изберете разширение на име
на файл от лявата колона. С влачене го преместете в колоната, отговаряща на вида информация във файловете с такова разширение.
В реда с въпросителни се отбелязва правилен
или грешен е изборът ви.
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назначението на компютъра, за какви цели се
използва компютърът в ежедневието? Устно обобщаване на основни понятия и установяване на
причинно-следствени връзки.
Зад. 2. Писменно се решава, като схематично
се систематизират знанията за носители на информация.
Зад. 3. Практическо приложение на изучени
понятия – устройство, папка. Упражнение на
действие създаване на папка както и създаване
на дървовидна организация на папки.
Зад. 4. Практическо изпълнение на действие
стартиране на програма. Решаване на задача с
компютър – създаване и съхранение на файлове.
Зад. 5. Практическо изпълнение на действие
копиране на файлове. Решаване на задача с компютър – копиране на файлове от различни папки.
Зад. 6. Практическо изпълнение на задачаза
създаване и изпращане на електронно писмо като
се спазват основни правила при електронната кореспонденция.

ТЕСТ 1

Име, фамилия
Клас

1. С кое устройство може да се дигитализира изображение?
а) принтер;
б) скенер;
в) клавиатура;
г) микрофон.
2. Кой от изброените елементи е задължителен за компютърната система?
а) клавиатура;
б) софтуер;
в) принтер;
г) мишка.
3. Хaрдуер е (са):
а) всички електронни и механични части на
компютъра;
б) само входните и изходните устройства;
в) всичко, необходимо за работа с компютъра;
г) всички видове компютърни програми.
4. Софтуер са:
а) всички електронни и механични части на
компютъра;		
б) всички дигитални устройства;
в) само програмите от пакета Microsoft
Office;
г) всички видове компютърни програми.
5. Кое от избровените е логическо име на
устройство?
а) C1:;
б) D:;
в) HDD;
г) DVD/CD.
6. Папката е съвкупност от:
а) логически устройства;
б) файлове;
в) подпапки и файлове;
г) подпапки.

Номер

7. Изберете правилната последователност
от думи, за да допълните изречението:
„Файл се нарича определено количество
информация ........., записана на ......... като
едно цяло и имаща собствено ..........“
а) в интернет, логическо устройство, приложение;
б) от един вид, носител на информация,
име;
в) от един вид, твърд диск, предназначение;
г) от различен вид, външна памет, име.
8. Нова папка може да се създаде като:
а) се щракне бързо два пъти на празно място в съществуваща папка;
б) се щракне с десния бутон върху файл и
се избере New-> Folder;
в) се щракне с десния бутон на празно място в съществуваща папка и се избере New>Folder;
г) се влачи иконата This PC до празно място
в съществуваща папка.
9. Кое от посочените изисквания за имена
на Windows файлове не е вярно:
а) Cимволите \ / : * ? ” < > не могат да се
използват в името на файла.
б) Дължината на името не може да е по-голяма от 255 символа.
в) Името на файла може да се състои от две
части, разделени с точка.
г) Името на файла не може да съдържа символи на кирилица.
10. Копиране на файл се извършва с командите от контекстното меню:
а) Open, New;
б) Open, Save;
в) Copy, Paste;
г) Cut, Paste.
г) се маркира файла, команда Cut от контексно меню
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11. Кое от посочените е адрес на електронна
поща?
а) ivan_petrov@yahoo.com;
б) ivan_petrov&yahoo.com;
в) mail.yahoo.com;
г) https://www.abv.bg/.
12. Получено писмо с прикачен файл обикновено е илюстрирано:
а) с кламер;
б) със стрелка;
в) с флаг;
г) с надпис „Изтегли”.
13. Каква е разликата между „отговор на
писмо” и „препращане на писмо”?
а) Няма разлика.
б) При „отговор“ се въвежда съдържание,
при „препращане“ това не е възможно.
в) Преди да препратим писмо, трябва да
сме отговорили на изпращача.
г) В единия случай се въвежда адрес на потребител, а в другия не.
14. Машина за търсене се нарича:
а) командата за търсене на файлове (Search)
в програмата File Explorer;
б) програма за търсене на информация в
интернет;
в) сайт, на които е записана информация за
съдържанието на други сайтове;
г) сайтът google.bg.
15. Kой от посочените сайтове не е предназначен за търсене на информация?
а) www.bing.com;
б) www.ask.com;
в) www.yandex.com;
г) www.abv.bg.
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16. За търсене на информация по зададено
изображение се избира бутонът:
а)
б)
в)
г)
17. Във файлове с разширения .exe, .mp4,
.mp3 видът на информацията е съответно:
а) програма, видео, звук;
б) видео, изображение, звук;
в) програма, звук, видео;
г) текст, видео, звук
18. Устройство, което не е предназначено за
работа със звук или видео е:
а) видеокарта;
б) звукова карта;
в) модем;
г) синтезатор на звук.
19. За запис на глас са необходими звукова
карта и:
а) CD или DVD устройство;
б) връзка с интернет;
в) микрофон;
г) програмата Windows Media Player.
20. С програмата Windows Media Player
могат да се отварят и изпълняват файлове:
а) .exe и .mp4;
б) .mid, . mp3, .avi;
в) само с разширение .mp3;
г) .wmp.

Ключ за верните отговори
Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор

б

б

а

г

б

в

б

в

г

в

а

а

г

б

Очаквани резултати и усвоени понятия

г

в

а

в

1

Разпознава и изброява основните компоненти на компютърната система

2,

Логически и физически имена на устройства
Разграничава понятията файл и папка
Извършва основни действия с файлове и папки

3, 4
5
6, 7
8, 9, 10

Адрес за електронна поща

11

Прикрепя файл към електронно съобщение

12

Отговаря на електронно съобщение с един или повече получатели

13

Посочва примери на търсещи машини

14, 15

Използва възможностите за разширено търсене на информация

16

Познава най-често срещаните разширения на файлове

17

Разпознава компонентите на компютърната система за възпроизвеждане и
запис на звук
Използва компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация

б

Въпроси

Класифицира устройства според предназначението им

Дава описание на понятията софтуер, хардуер, компютърна система

в

18,19
20

Тестът включва 20 въпроса. Необдими са приблизително 20 минути от часа за решаването му.
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ТЕМА 4
СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Целта на този раздел е учениците да се запознаят с графичните формати. Да направят разлика между
векторни и растерни изображения, както и сами с помоща на програмата Paint да създадат изображения.
Да се научат да работят с цветовата палитра и с инструментите, които ни предлага програмата за рисувне.
Целта на първия урок е да разберат какво са графичните редактори, да се научат да стартират програмата, да се запознаят с интерфейса и да могат да си съхранят файла.
Във втория урок се запознават с цветовете, възможността за работа с цветовата палитра и съответните инструменти за оцветяване – запълване на изображение с цвят и оцветяване с пипета. Могат сами да
си получат цвят от комбинирането на основните тонове.
Целта на упражненията е да могат сами да затвърдят знанията за инструментите и да комбинират цветовете.
Учениците ще оцветяват картинката по собствен избор и вкус. Насърчавайте ги да не се страхуват да
експериментират, да не се притесняват, ако на даден етап не са доволни от работата си. Да могат спокойно
да се връщат към предишно състояние и да правят нови опити. Да видят, че външният вид на продукта
оказва влияние на начина по който се възприема. Упражненията помагат на учениците да изградят усещане
за естетика и красота.
Следващият урок е за инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка. Добре е да ги запознаете нагледно с всеки един от тях и да им обърнете внимание как се изчертават съответните фигури със
задържане на левия бутон и изтегляне. Да обърнете внимание, че фигурите се състоят от два елемента
– контур и запълване. Може да се работи върху тези елементи, докато фигурата е маркирана, след това
е невъзможно да се променят; какво се случва, ако са отмаркирани и маркирани наново. Упражненията
след урока са за затвърждаване на новите знания за работа с фигури, тяхното копиране и преместване.
Упражненията имат за цел да се запознаят с инструмента за изчертаване на криви линии, както и да
затвърдят знанието. Могат сами да си начертаят детайл, както и план на класната стая.
Вмъкването на текст в графично изображение дава възможност да се пише, докато се рисува. Учениците могат да се запознаят с писане на различни езици, както и с подредбите на буките на българската
клавиатура – фонетична и БДС, с начините на избор на клавиатурната подредба – с мишка и с клавишна
комбинация.
В урока за преобразуване на графични изображения и на части от тях се изисква да се запознаят учениците с инструментите за промяна на изображението – маркиране, завъртане, наклоняване, изрязване
и др. Добре е нагледно да им покажете как се реализира това. С упражненията те сами ще изпробват и
усвоят работата с тях. Тук се научват и как да отпечатват своите рисунки. С упражнението затвърдяват
придобитите към момента нови знания.
Обобщението в края на раздела е под формата на упражнение, което Ви дава възможност учениците
да работят самостоятелно, а Вие на база направени упражнения да ги оцените.
За демонстрациите и за практическата работа е предвидено да се използва програмата Paint на
Microsoft. Тя е част от приложенията към Windows и не е необходимо да се инсталира допълнително. За
съжаление програмата има някои особености (дори бъгове), с които учителят трябва да се съобразява.
1. Както знаем, форматът .gif може да съхранява в едно изображение до 256 различни цвята. Когато оригиналното изображение е с повече цветове, има няколко подхода да се намали броят им. При един от тях се
използва методът dither. При него липсващите цветове се представят като растер, съставен от наличните.
При запис на .gif файлове програмата Paint използва dither дори и когато оригиналното изображение
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има по-малко от 256 цвята. Това от една страна води до влошаване на качеството на изображението, а от
друга – до неоправдано увеличаване на размера на файла.
Описаният ефект може лесно да се провери. На диска има няколко .gif файла, записани с друга програма. Такъв е например Graphics\14\plan.gif. Ако заредим в Paint този файл и след това го запишем също
като .gif, но под друго име, ще установим, че размерът на файла се е увеличил повече от два пъти. Ако
отново заредим втория файл и увеличим изображението с лупата, ясно ще видим резултатите от dither-а.
2. Прозрачността на изображението не винаги работи коректно. Така например при зареждане на .png
или .tif файл с бял фон, дори и когато фоновият цвят е бял и е избрана опцията Transparent selection, при
преместване на фрагмент белият цвят не е прозрачен. Колкото и странно да е, ако с Fill color сменим
белия цвят, дори и отново с бял, проблемът се решава. В интерес на истината, при работа с .gif файлове
прозрачността работи както се очаква.
В част от задачите проблемът е решен, като предварително броят на цветовете в изображението е намален до по-малко от 256, в такива случаи (но не винаги) прозрачността работи коректно дори и с .png и
.tif. В други задачи е поставено условието учениците предварително да сменят фоновия цвят. В част от
задачите, където изходното изображение е с малко цветове, то е дадено като .gif файл. Тези .gif файлове
са записани с друга програма, която не използва dither.
3. При някои трансформации (Rotate, Skew) на фрагмент от изображението е възможно част от него да
се загуби. Селекцията трябва да е значително по-голяма от фрагмента, което обаче не винаги е възможно. По тази причина в указанията към задача 3 от тема 17 изрично е указано селекцията да бъде поне три
пъти по-голяма от фрагмента, който ще се трансформира.
Учителят трябва да прецени дали да показва на учениците тези особености на Paint или дискретно да
ги премълчи. Друга възможност е да се инсталира алтернативна програма – графичен редактор, например Paint.net (www.getpaint.net) или друга подобна. Последното е особено удачно, ако болшинството от
учениците са изучавали Microsoft Paint в 1. – 4. клас.
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Урок 11
ЗАРЕЖДАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА
НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
11

ЗАРЕЖДАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ
И ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Още от древни времена хората са разбрали, че могат да обменят мисли, идеи, послания с помощта на графични изображения.
Първоначално това са били прости рисунки.
По-късно талантливи художници са рисували красиви картини. С помощта на фотографията може да съхраним и възпроизведем
на хартия това, което виждаме. Компютърът
дава нови възможности за създаване и обработка на графични изображения.

Видове компютърни изображения
Преди да се обработи с компютър, графичното изображение трябва да се представи (кодира) като последователност от числа.
Това може да се направи по два начина.
Растерното компютърно изображение
са състои от множество елементи, наречени пиксели. Най често те са квадратни,
разположени на редове и колони. Качеството на изображението зависи от броя на
пикселите и от начина, по който е кодиран
цветът им.
Векторното компютърно изображение се представя като списък от обекти,
съставени от прави и криви линии. За всеки
обект в паметта на компютъра се помнят
формата, размерите, разположението, цвета и други параметри. Описанието им става
с т.нар. вектори, затова тези изображения
се наричат векторни.

С програмата Paint може да се отварят,
разглеждат, отпечатват и записват във
файл растерни изображения. Може да се
рисува с различни инструменти – четки,
моливи, пастели, като избираме цветове.
Има на разположение геометрични фигури, които може да се поставят в рисунка.
Можем да се променят, намаляват, увеличават и завъртат части от изображението.
Да отворим едно изображение с програмата Paint.
1. Щракваме върху File и избираме командата Open.

Да запишем изображението под ново
име.
Запис на изображението се прави с командата Save as (Запиши като) от менюто
File на програмата. Отваряме го, поставяме
показалеца върху BMP picture и щракваме
с левия бутон на мишката.

Избираме Resize в лентата с команди.

Кое от изображенията е растерно, а
кое – векторно?

Векторните и растерните компютърни
изображения имат своите предимства и
недостатъци. Добрият компютърен специалист трябва да познава двата вида изображения и да избира подходящия тип в зависимост от целта, която си е поставил.

2. Отваря се прозорецът Open, в който
трябва да посочим папката и файла с изображението, което искаме да заредим.

Да увеличим изображението в работната област на Paint.
Избираме инструмента Magnifier (Лупа)

Отваря се прозорец Resize and Skew. В
него най-напред избираме Pixels, след това
променяме стойността в Horizontal: от 780
на 195. Стойността в полето Vertical: ще се
промени сама.

!

Графични редактори се наричат
компютърните програми, които са
предназначени за създаване и обработка на графични изображения.

Потвърждаваме с OK в долния край на
прозореца.
Какво се получи? Какъв е новият
размер на изображението?
Избираме лупата и увеличаваме изображението в прозореца, като щракваме три
пъти върху него.

Графичен редактор Microsoft Paint
3. Намираме изображението cat.bmp от
папката Graphics/11 и натискаме бутона Open.

Щракваме с левия бутон и лупата четири пъти върху изображението в работната
област.

?

Стартирането на графичния редактор
Paint става от иконата
или със Start -->
All apps --> Windows Accessories --> Paint.

Промени ли се размерът в пиксели
на изображението?

Да намалим изображението, като няколко пъти щракнем с десния бутон и лупата
или с бутона Zoom Out (Намаляване).

Да проверим как се променя качеството
на изображението при промяна на броя
пиксели в него?

?

Какъв е размерът на изображението, което заредихме в Paint?

Дидактичeска цел на урока:
Запознаване с компютърна програма за създаване и обработка на графични изображения.
Задачи:
1. Разпознаване на файлове с графични изображения и зареждане в графичен редактор.
2. Описване на основните функционални възможности на избрания графичен редактор.
3. Различаване на векторно и растерно изоб
ражение.
4. Променяне на размера на графично изображение.
5. Запазване на графично изображение, чрез
задаване на подходящо име на файла.
6. Сравняване на големината на файловете
при промяна на размера на изображението и при
запазване в различни файлови формати.
Методи на преподаване и учене: беседа,
дискусия, онагледяване, демонстрация.
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник

!

Инструментът Magnifier (Лупа) увеличава и намалява само изображението на екрана, без да променя
размера му в пиксели.

Ако искаме да променим броя на
пикселите в изображението, трябва да използваме друг инструмент.
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Има ли разлика в качеството на изображението?
Промяната на размера на изображението влияе на неговото качество.

Записваме файла под име cat780.bmp.

?
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Да погледнем в долния край на прозореца. Там е написано 780 Х 530px. Това е
размерът на нашето изображение.

Да проверим как размерът на изображението влияе на големината на файла.
Да запишем новото изображение под
името cat195.bmp. С File Explorer да отворим папката, където сме записали двата
файла и да сравним големината им.
Какво печелим и какво губим, като
променяме размера (броя пиксели)
на изображението?
Растерните компютърни изображения
могат да бъдат записвани във файл по няколко начина, т.нар. графични файлови
формати. Те се различават по начина на
представяне (кодиране) на цветовете и по
наличието на компресия – метод за намаляване обема на файла. Някои видове компресия влошават качеството на изображението, други – не.
Може да разберем от какъв вид е даден
файл по разширението на името му. С програмата Paint обработваме файлове с разширения .tif, .jpg, .png, .gif и .bmp.

АЗ МОГА
Задача 1. Определете кои файлови формати са най-подходящи за записване на изображения от различен вид.
Указание. Заредете от папката Graphics/11 изображението cat.bmp. Запишете го
в друга папка последователно във формати
.bmp, .png, .jpg и .gif.
След всеки запис увеличавайте с лупата част от изображението, за да проверите
дали качеството се е променило. Ако след
поредния запис установите влошаване на
качеството, отново заредете първото изображение – cat780.bmp. Запишете в тетрадката си какво установихте.

Познатото ни коте, cat.bmp, е нарисувано с графичен редактор и има малко на брой цветове и детайли. В папката
Graphics/11 има и една снимка, направена с
цифров фотоапарат – parrot.bmp. Тя е с повече цветове и множество дребни детайли.
Задача 2. Отворете в Paint файла parrot.
bmp. Последователно го записвайте в различни формати. Сравнете резултатите за
двата вида изображения.
Какви изводи можете да направите?
Запишете ги в тетрадките си.
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Организация на учебната среда:
Добре е урокът да протече в следната последователност:
1.
Да се запознаят учениците с различните
видове изображения – векторни и растерни.
2.
Нагледно да се демонстрират разликите
между векторни и растерни изображения.
3.
Да им се покаже стартирането на програмата Paint.
4.
Да се запознаят с нейния интерфейс.
5.
Да разгледат бутоните за минимизиране,
намаляне/увеличаване на прозореца и затваряне
на програмата.
6.
Да се покажат различните варианти за отваряне на файл.
7.
Да разгледат файловете, с които разполагат на диска, и да направят разлика в големината
и вида на изображенията.
Целта на упражненията е учениците да виждат
кои файлови формати за какви изображения са
подходящи и да направят разлика в големината
на получените файлове.
Оценяване: устни и практически изпитвания

Урок 12
ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ. ИЗБОР НА ЦВЯТ И ОЦВЕТЯВАНЕ НА КОНТУРНО
ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
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ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ. ИЗБОР НА ЦВЯТ
И ОЦВЕТЯВАНЕ НА КОНТУРНО ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

В природата съществуват много цветове
и цветови оттенъци. От часовете по изобразително изкуство знаете, че те могат да
бъдат получени на хартия от смесването на
три основни цвята.
Оцветяване на изображение

Нашата картинка е оцветена, но цветовете не са същите като оригиналните.
Трябват ни повече цветове. Ще ги намерим
в разширената цветова палитра. Да изберем отново червен цвят за Color 1 и да
щракнем върху бутона Edit Colors.

от Basic Colors в лявата страна или от палитрата вдясно. След като подберем цвета,
да щракнем върху бутона OK. Ако искаме
цветът да се добави към палитрата, за да го
ползваме много пъти, може преди това да
щракнем върху Add to Custom Colors.
Точното напасване на цветовете не е
лесно. Когато искаме те напълно да съвпадат с оригиналните, може да използваме
инструмента Color picker.

Да заредим файла Apples.tif от папката
Graphics/12 на диска.

Цветовете на компютърното изображение, както и всяка друга информация, се
кодират с числа. Начинът, по който става
това кодиране, се нарича цветови модел
на изображението. В компютърната графика се използват различни цветови модели – RGB, CMYK, HSL и други.
За изображения, които се показват на
екрана на компютъра, се използва моделът
RGB. При него цветът се получава като комбинация от три цвята – червен (Red), зелен
(Green) и син (Blue). Яркостта на всеки от
тези цветове се кодира с число от 0 до 255.

Отваря се диалогов прозорец с разширената палитра. Можем да избираме цвят
С инструмента Fill with color можем да запълваме затворен контур. При щракване с
левия бутон на мишката запълваме с цвят
Color 1, а при щракване с десния – с цвят
Color 2.
Да изберем за Color 1 червен цвят и с
него да оцветим ябълката.
При оцветяване следете острия връх
на инструмента. Той трябва да е вътре
в контура, който ще оцветявате!

АЗ МОГА
Задача 1. Оцветете картата на света.
Указание. Заредете файла WorldMap.
png от папката Graphics/12. Оцветете континентите с цветове от стандартната палитра, като гледате илюстрациите. Запишете
файла с резултата във вашата папка.

Ако сбъркаме, можем да откажем последната операция с инструмента Undo,
който е горе вляво на прозореца.

Цветове в програмата Paint
С програмата Paint можем да работим
едновременно с два цвята – цвят за рисуване (Color 1) и цвят за изтриване (Color 2)
Избираме цвят от стандартната цветова
палитра.

Какво се случва, ако при работа
с Color picker щракваме с десния,
вместо с левия бутон на мишката?
Оцветете фона на картинката и двата кокала, като изберете цветове от разширената палитра. Запишете резултата.
Задача 3. Припомнете си устройствата,
използвани при работа с персонален компютър.

Какво ще стане, ако върхът на инструмента е върху черния контур?
При печат на изображения се използват
четири цвята – синьо-зелен (Cyan), пурпурен
(Magenta), жълт (Yellow), черен (blacK). Този
цветови модел се нарича CMYK.

Да го изберем, да поставим върха на пипетката върху желания цвят от рисунката
и да щракнем с левия бутон на мишката.
Цветът се прехвърля в Color 1. Сега вече
може да оцветим картинката с правилните
цветове.

Да изберем за Color 1 светлозелен цвят,
а за Color 2 – тъмнозелен. Да оцветим и останалите елементи на рисунката, като използваме последователно левия и десния
бутон на мишката.
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Дидактическа цел на урока:
На основата на програмата Paint ученикът да
усвои умения за оцветяване на изображение.
Задачи:
1. Посочване на основните цветове в RGB
цветовата палитра.
2. Различаване на основните цветове в RGB
цветовата палитра и основните цветове в реалния
свят.
3. Умения за избиране на цветове от стандартната и разширената цветова палитра за основен и фонов цвят.
4. Използване на инструменти за оцветяване
(запълване с цвят, взимане на цвят от част от изображението).
5. Създаване на собствени цветове.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване, демонстрация.
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник

Задача 2. Оцветете картинка, като използвате инструмента Color picker.
Указание. Заредете файла Puppies.bmp
от папката Graphics/12 на диска. Оцветете
го, като вземате цветове от образеца и използвате инструмента Color picker.

Указание. Заредете файла Components.
png от папката Graphics/12.
Оцветете правоъгълниците според предназначението на устройствата, както е показано в легендата. Запишете резултата.
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Организация на учебната среда:
С помощта на беседа обяснете на учениците какво се нарича цветови модел на изображението и какви цветови модели се използват
в компютърната графика. Важно е да се насочи
вниманието на учениците към следващите проблеми:
1.
Кога се използва всеки от цветовите модели?
2.
Как изглеждат цветовете в програмата
Paint?
3.
Как се избира първи и втори цвят и как се
използват?
4.
Какви възможности има за разширяване
на основната цветова палитра?
5.
Как работят инструментите запълване с
цвят и пипета?
6.
Как могат сами да оцветят картата на Европа и картина с помоща на пипета?
Трите задачи в рубриката „Аз мога“ се изпълняват, като се използва дискът. Напомнете на
учениците да следват указанията след тях.
Оценяване: Практически оценявания
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Урок 13
УПРАЖНЕНИЕ

13

УПРАЖНЕНИЕ

Задача 1. Оцветете изображение по даден образец.

Дидактическа цел на урока:
Чрез самостоятелно решаване на задачи да се
упражнят уменията за работа с графичен редактор.
Задачи:
1. Посочване на основните цветове в RGB
цветовата палитра.
2. Различаване на основните цветове в RGB
цветовата палитра и основните цветове в реалния
свят.
3. Избиране на цветове от стандартната и разширената цветова палитра за основен и фонов
цвят.
4. Използване на инструменти за оцветяване
(запълване с цвят, взимане на цвят от част от изображението).
5. Създаване на собствени цветове.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методически ресурси: учебник,
диск, електронен учебник
Организация на учебната среда:
Четирите задачи са свързани с използване на
цветовите палитри, но е избрана тематика, която
да внася известно разнообразие в урока. В предложените практически задачи за упражнение
учениците сами прилагат наученото до момента.
Указанията към задача 3 разширяват знанията за
цветовете.
Предложили сме упражнения за оцветяване на
картинки по различен начин:
• по зададен модел;
• по зададени стойности на цветовете в разширената палитра;
• оцветяване с цветове по техен избор.
Урокът е подходящ за проверка на домашни
работи, за индивидуални изпитвания, за поставяне на проектни задачи и за корекция на пропуски,
констатирани при изпитвания.
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Указание. Заредете файла Kitten.tif от
папката Graphics/13. Оцветете го, както е
показано на илюстрацията. Използвайте
цветовете в лявата част на картинката. Запишете резултата във вашата папка.

Указание. Заредете файла Apple.png
от папката Graphics/13 на диска. Оцветете
картинката, като гледате илюстрацията и
използвате цветове със следните кодове:
Цвят
Тъмночервен
Светлочервен
Тъмнозелен
Светлозелен
Светложълт

R
250
255
70
125
250

G
60
115
125
180
235

B
30
95
75
120
150

Отворете разширената палитра и въвеждайте кодовете в трите текстови полета долу вдясно. Съхранете новите цветове
като Custom Colors.

Задача 2. Проверете дали помните как
се извършват аритметични действия с обикновени дроби.

Запишете готовата картинка.
Указание. Заредете файла MathEx.tif от
папката Graphics/13. Оцветете правоъгълниците с аритметични изрази с различен
цвят. Оцветете със същите цветове съответните стойности на изразите.
Използвайте цветовете от долната половина на стандартната палитра. Запишете
резултата във вашата папка.

Задача 4. Проявете вашата креативност. Оцветете изображение с цветове по
ваш избор.

Задача 3. Оцветете картинка, като задавате цветовете с техните RGB кодове.
Указание. Заредете файла SantaClaus.
bmp от папката Graphics/13. Оцветете го с
цветове от разширената палитра. Използвайте лупата (Magnifier), за да можете да
оцветите най-малките детайли. Вероятно
ще ви потрябва и инструментът Undo. Припомнете си къде е той и за какво се използва. Запишете резултата във вашата папка.
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Междупредметни връзки: изобразително изкуство, математика
Оценяване: Практически оценявания

Урок 14
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ И РИСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ И РИСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА

В предишните уроци обработвахме и
променяхме готови изображения. Програмата Paint разполага с инструменти, с които може да създавате собствени рисунки и
чертежи.
Инструментите за изчертаване на фигури се намират в групата Shapes.

Преди да започнем да рисуваме задаваме размера в пиксели на работната област
(нашата рисунка).
Къде виждаме какъв е размерът на
работната област?
Да поставим показалеца върху малкото
квадратче долу вдясно на работната област. Той приема формата на двупосочна
стрелка. Сега можем с влачене да променим размера на работната област.

Да изберем инструмента за чертане на
правоъгълник. Задаваме червен цвят за
Color 1 и жълт за Color 2. Поставяме показалеца на мишката на мястото, където искаме да е единият ъгъл на правоъгълника,
и с влачене го преместваме до противоположния ъгъл. На екрана се появява червен
правоъгълник, маркиран с прекъсната линия и осем малки квадратчета.
Когато фигура е маркирана, можем
да променяме размера, цвета и другите ѝ параметри.

Фигурите се състоят от два независими
елемента – контур и запълване.
Цветът на контура и запълването се определят от Color 1 и Color 2. От менютата
Outline, Fill и Size се избират и други параметри на фигурите.

Малко по-сложно е, ако маркировката
на овала вече е отпаднала. Ще използваме инструментите за маркировка. Те се
намират в менюто Select. С тях може да се
маркира част от рисунката.

Да отворим менюто Select и да изберем
Rectangular selection. Да маркираме овала
с правоъгълната маркировка. Това става по
начин, подобен на чертането на фигури.
Да преместим овала в правоъгълника. Очакват ни изненади. Мястото, където
беше овалът, се оцвети в зелен цвят и овалът се премести заедно с бял правоъгълник. Това не е каквото искахме.

По подразбиране нашият правоъгълник не
е запълнен. Това може да се промени от менюто Fill. Отваряме го и избираме Solid color.
Правоъгълникът се запълва с жълт цвят.

Да поправим нещата.
• Щракваме върху бутона Undo, след
това маркираме овала наново.
• Избираме за Color 1 бял цвят (цвета на
нашия фон).
• От менюто Select избираме Transparent
selection.
• Отново маркираме и преместваме овала. Сега всичко е наред!
Когато е включена прозрачността на изображението (Transparent
selection), пикселите, които имат
цвят Color 2, не се обработват (преместват).
Програмата Paint ни предлага и инструменти за рисуване със свободна ръка. С
молива (Pencil) рисуваме линия, а с гумата
(Eraser) – изтриваме. Още подобни инструменти има в менюто Brushes.

АЗ МОГА

Ако щракнем с мишката извън фигурата или изберем друг инструмент,
маркировката ще изчезне. След
това вече няма да може да променяме фигурата.
Да сменим цвета Color 2 със зелен и да
начертаем до правоъгълника малко по-малък от него овал. Следващата ни задача
ще е да преместим овала вътре в правоъгълника. Докато той е маркиран, това
може да стане много лесно – влачим го с
мишката.

Задача 1. Изпробвайте описаните инструменти. Отговорете на въпросите:
• Какво се случва, когато държим натиснат клавиш Shift по време на изчертаване на фигура?
• Какво се случва, ако вместо с левия
чертаем фигурите с десния бутон на
мишката?
• Каква е разликата между инструментите за рисуване със свободна ръка
Pencil, Brush, Airbrush и Marker?

Указание:
1. Нарисувайте стената, вратата и до тях
един прозорец. Оцветете ги. С инструмента
Select --> Rectangular selection маркирайте
прозореца. С Copy и Paste поставете 5 прозореца на стената.

Задача 2. Нарисувайте картина, подобна на показаната.

2. Нарисувайте покрива и една елха. С
Copy и Paste поставете още две. Довършете рисунката и я запишете.

Можем да местим фигурата, като я влачим с мишката. Можем да променяме размера ѝ, като влачим малките квадратчета
на контура.
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Дидактическа цел на урока:
Запознаване с възможностите на графичния
редактор Paint за чертане на фигури и за рисуване.
Цели и задачи:
1. Създаване на изображения с инструменти
за чертане по дадена тема.
2. Познавана на възможностите за избор на
изображение или на част от него.
3. Прилагане на техники за копиране и преместване на части от изображение.
4. Използване на инструменти за рисуване
със свободна ръка за създаване на изображение
по дадена тема.
5. Създаване на изображение с разнообразни
инструменти по зададена тема.
Методи на преподаване и учене: беседа,
дискусия, онагледяване, демонстрация
Учебно-методически ресурси: учебник,
диск, електронен учебник
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Организация на учебната среда:
Чрез беседа и чрез демонстрацията от урока
учениците се запознаят с всеки един от инструментите. Учителят трябва да им обърнете внимание как се изчертават съответните фигури със
задържане на левия бутон и с изтегляне.
Важно:
1.
Да се обърне внимание,че фигурите се
състоят от два елемента – контур и запълване.
2.
Как се работи върху тези елементи, докато фигурата е маркирана.
3.
Какво се случва след това, ако се размаркира фигурата.
4.
Какво се случва, ако са отмаркирани и
маркирани отново.
5.
Упражненията след урока са предвидени
за затвърждаване на новите знания за работа с
фигури, както и с тяхното копиране и преместване.
Междупредметни връзки: математика, изобразително изкуство
Оценяване: Практически оценявания
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Урок 15
УПРАЖНЕНИЕ
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Задача 3. В часовете по технологии и
предприемачество сте правили чертежи и
скици на детайли. Направете чертеж с програмата Paint.

УПРАЖНЕНИЕ

Задача 1. Нарисувайте небе с облаци.

3. Може още веднъж да повторим предишната последователност от команди: натискане на бутона --> влачене --> отпускане.
Така ще променим линията отново. Може и
само да щракнем с бутона на мишката, в такъв случаи линията няма да се промени.

Използвайте инструмента за чертане на
криви линии. Изберете размер на линията
Size --> 1px.
Задача 2. Нарисувайте снежен човек,
като спазвате последователността, показана на илюстрациите.
Указание: С този инструмент се работи
по различен начин от останалите инструменти за чертане. Рисуването с него става
на няколко стъпки.
1. Избираме инструмента, като щракнем
върху бутона Curve. Поставяме показалеца
там, където ще бъде началото на линията и
с влачене го движим към края. Отпускаме
бутона на мишката.

2. На екрана се е появила права линия.
Поставяме показалеца до началото на линията и с влачене я изкривяваме. Отпускаме бутона на мишката.
Указание: Използвайте инструмента за
чертане на овали. Излишните линии изтривайте с гумичката. Довършете рисунката с
инструментите за прави и криви линии. Оцветете рисунката и я запишете под името
Snowman.tif.
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Дидактическа цел на урока:
Затвърдяване на знанията и уменията за работа
с графичния редактор Paint.
Цели и задачи:
1. Създаване на изображения с инструменти
за чертане по дадена тема.
2. Познаване на възможностите за избор на
изображение или на част от него.
3. Прилагане на техники за копиране и преместване на части от изображение.
4. Използване на инструменти за рисуване
със свободна ръка за създаване на изображение
по дадена тема.
5. Създаване на изображение с разнообразни
инструменти по зададена тема.
Методи на преподаване и учене: самостоятелно решаване на задачи
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
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Вземете инструмента за чертане на овал
и влачете с него от 170, 170px до 290, 290px.

Техническа рисунка

Чертеж

Указание: Стартирайте програмата Paint. Увеличете работната област така, че да
е възможно най-голяма.
Знаем, че когато правим чертеж, трябва много точно да спазваме размерите
и разположението на детайлите. В програмата Paint може да се включи мрежа от
линии, които ще ни помогнат за това. Отворете лентата View и поставете отметката
Gridlines. Върнете се в Home, изберете инструмента за чертане на правоъгълници и
дебелина (Size) на линията 3 пиксела.
Погледнете долу вляво на екрана. Там
програмата показва две числа. Когато местим показалеца, те се променят. Числата
показват разстоянието от показалеца до
лявата и до горната граница на изображението. Тези числа са координатите на показалеца.

Преместете показалеца така, че числата
да показват 100, 100px. Натиснете левия
бутон на мишката и влачете, докато числата станат 360, 260px. Отпуснете бутона.
Готов е първият правоъгълник от чертежа.
Начертайте още 3 правоъгълника, както
следва:
1. Начало – 100, 360px;
край – 360, 410px.
2. Начало – 450, 100px;
край – 500, 410px.
3. Начало – 500, 360px;
край – 620, 410px.

Отново вземете инструмента за правоъгълници и сменете дебелината на линията
на 1 пиксел. Начертайте правоъгълник от
450, 170px до 500, 290px.

Според правилата за чертане последните две тънки линии трябва да се прекъсвати. Вземете гумата и прекъснете всяка от
тях на две места. Изтрийте и частта от линия между 500, 360px и 500, 410px.

Изключете мрежата от View --> Gridlines
и променете размера на чертежа до
700х520 пиксела. Запишете чертежа под
име MyDrawing.png.
Задача 4. Начертайте план на класната
стая.
Указание: Начертайте масите като правоъгълници със заоблени върхове. Местата
за сядане обозначете с окръжности, а дъската – с разтеглен овал. Запишете рисунката под името Classroom.bmp.
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Организация на учебната среда:
Задачите в урока са предвидени за самостоятелна работа, като се използва дискът. Упражнението има за цел учениците да използват инструмента за изчертаване на криви линии. С
решаването на четирите задачи усвояват и затвърдяват получените знания. С изпълнението на
указанията учениците имат възможност да получат допълнителна информация. В първите две
задачи използват възможностите на програмата
за рисуване на картина. В следващите две сами
чертаят детайл, както и план на класната стая. С
тях успешно се показва на учениците как могат
да прилагат знанията си за работа по другите
учебни предмети.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство, технологии и предприемачество.
Оценяване: Практически оценявания

Урок 16
ВМЪКВАНЕ НА ТЕКСТ В ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
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ВМЪКВАНЕ НА ТЕКСТ В ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Графичният редактор Paint освен инструменти за рисуване и чертане има и инструменти за вмъкване на текст в картинката.
Всеки текст се състои от последователност от символи – букви, цифри, препинателни знаци. Те се въвеждат с клавиши от
клавиатурата. На клавиатурата има и допълнителни клавиши, които имат по-особено предназначение.
Разгледайте клавиатурата. Кои са
клавишите за символи и кои – за специални цели? Как са групирани те?
Начинът, по който на клавиатурата са
подредени клавишите със символи,
се нарича клавиатурна подредба.
В България най-често се използват международната подредба QWERTY с букви
на латиница (1) и две подредби с букви на
кирилица – по БДС (български държавен
стандарт) и фонетична (2 и 3).

риферни устройства за персонален компютър.

Начинът, по който се изписват символите, се нарича шрифт (Font). Можем да изберем и стил (Font style) – удебелен (Bold),
наклонен (Italic) или подчертан (Underline).

При фонетичната подредба символите са разположени на местата, където
са най-близките по начин на изписване и
звучeне латински символи. Тази подредба
е удобна за тези, на които се налага често
да сменят кирилица с латиница – преводачи, програмисти.
Изборът на клавиатурна подредба при
Windows 10 може да стане, като натиснем
и задържим клавиша с иконката Windows
и едновременно натискаме и отпускаме дългия клавиш за интервали (Space). В
дясната част на работния плот се показва и
променя активната подредба.

В дясната част на реда за задачите също
е показана активната подредба. Тук може
да щракнем с мишката и да изберем нужната ни.

(1)

Как се наричат тези устройства и за
какво се използват?
Да добавим към рисунката имената на
устройствата. Избираме инструмента за
вмъкване на текст.

Щракваме с левия бутон на мишката на
мястото, където искаме да пишем. Появява
се поле, заградено с прекъсната линия. В
него можем да въведем текст. Едновремен-

(2)

(3)

Подредбата по БДС се използва най-често от хората, които пишат по десетопръстната система.
Знаете ли какво е десетопръстна
система и какви предимства има писането по нея?

В предишните уроци въвеждахме текст
на електронни писма и се запознахме с
действието на клавиша Shift. С него се
превключват горният и долният регистър
на клавиатурата.
На някои клавиши има по два символа. С
превключване на регистрите се избира кой
от тях да се въведе. При писане на букви се
избира дали буквата да е главна, или малка.
Да стартираме програмата Paint и да
заредим файла Peripherals.tif от папката
Graphics/16. В него са показани няколко пе-
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Дидактическа цел на урока:
Да се научат учениците да вмъкват текст в графично изображение, като избират клавиатурна
подредба и използват елементарни средства за
обработка на текстове.
Цели и задачи:
1. Вмъкване на кратък текст в графично изображение.
2. Избиране на подходящи шрифт, размер и
цвят на текста.
3. Създаване на графично изображение с кратък текст по зададена тема.
4. Спазване на правилата за правопис при
вмъкване на текст в графично изображение.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методически ресурси: учебник, диск,
електронен учебник

Да изберем тъмносин цвят (Indigo),
шрифт Arial, стил Bold и размер 14. Да въведем думата Клавиатура.
Да щракнем извън рамката с текста.
След като щракнем извън рамката
или ако сменим инструмента, вече
няма да можем да правим корекции
в текста!
Друга интересна възможност е да въвеждаме текст върху цветен фон. За целта
от менюто Text избираме Opaque. Цветът
на фона задаваме в Color 2. След като въведем текста, може да променим размера
на оцветения фон.

АЗ МОГА
Задача 1. Поставете всички надписи на
рисунката с периферните устройства.

Изборът на клавиатурна подредба може
да стане и с комбинации от клавиши. При
настройки по подразбиране с Alt + Shift се
сменя езикът, например английски/български, а с Ctrl + Shift – подредба по БДС или
фонетична.

но с това се отваря и ново меню – Text, в
което можем да изберем параметрите на
текста – цвят, шрифт, стил и размер на символите.

Указание: Стартирайте Paint и заредете файла Peripherals.tif от папката Graphics
Въведете Клавиатура, Рутер, Таблет,
Твърд диск, USB флаш памет и 3D принтер. Под тях напишете и съответните имена на английски език. Използвайте шрифт,
размер и цвят по ваш избор. Запишете резултата във вашата папка.
Задача 2. Припомнете си древните цивилизации.

Указание: Заредете файла AncientMaps.
tif от папката Graphics/16. В него има две
карти на древни цивилизации. Кои са тези
цивилизации?
Надпишете картите, като поставите
текст на нужните места:
Като собствени имена, с шрифт Courier
new, цвят Black и размер 12 напишете:
Вавилон; Мемфис; Тива.
Като собствени имена, с шрифт Courier
new, стил Italic, цвят Turquoise и размер 12
напишете:
Ефрат; Нил; Персийски залив; Средиземно море; Тигър; Червено море.
С главни букви, шрифт Courier new, стил
Bold, цвят Gray – 50%, и размер 14 напишете:
АКАД; АСИРИЯ; ГОРЕН ЕГИПЕТ; ДОЛЕН ЕГИПЕТ; ШУМЕР.
Запишете файла с резултата под името
AnciеntNames.tif във вашата папка.
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Организация на учебната среда:
Учениците се запознават с възможностите на
графичния редактор Paint за писане на текст.
Всеки текст се състои от последователност от
символи, които се въвеждат от клавиатурата. Покажете клавиатура и запознайте учениците с основните блокове, както и с методите за въвеждане на текст по БДС и по фонетичната подредба, с
видовете регистри – горен и долен.
Предвидени са упражнения за въвеждане на
текст и за запознаване с особенностите при въвеждането му.
В този урок учениците се запознават и с параметрите на текста: цвят, шрифт, стил и размер
на символите. Задачите предлагат практически
упражнения с цел учениците сами да надпишат
текст и да оформят цвят, размер, шрифт и големина по предварително зададени условия.
Междупредметни връзки: БЕЛ, изобразително изкуство, история, география
Оценяване: Практически оценявания
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Урок 17
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ И НА ЧАСТИ ОТ НЕГО.
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
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Понякога се налага да правим промени в
рисунки или снимки. Програмата Paint има
инструменти за преобразуване на изображения – Select, Crop, Resize и Rotate.

Да заредим файла Pitcher.jpg от папката
Graphics/17.

?

Отваря се друг прозорец.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ И НА ЧАСТИ ОТ НЕГО.
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

Да изберем отново Resize и да въведем
– 4 за Skew/Horizontal и 5 за Skew/Vertical.
Сега вече стомната е изправена.

!

Инструментите за преобразуване
влошават качеството на растерното
изображение. Понякога може да се
наложи да правим няколко последователни опита, докато установим
точните стойности за преобразуването. Важно е след всеки грешен
опит да възстановяваме изображението с Undo, за да не влошим много
качеството му.

В отворилият се диалогов прозорец
може да изберем размера на листа, неговото разположение, размера на белите полета и други параметри. Когато сме готови,
потвърждаваме с OK.
От менюто File избираме Print --> Print.
АЗ МОГА
Задача 1. Проверете самостоятелно как
работят инструментите от групата Rotate.

Да изрежем от снимката само това, което ни трябва. Избираме инструмента Select
и заграждаме стомната.

Указание: Заредете файла Parrot.png от
папката Graphics/17.

След това щракваме върху инструмента
Crop. Картинката е изрязана.

Изпробвайте инструментите от групата
Rotate.

Kак се нарича предметът на снимката и за какво се използва? Какво
друго значение има думата pitcher?

Снимката се нуждае от известни корекции – изправяне на стомната и изрязване
на излишните детайли.
Да активираме инструмента Resize. Отваря се диалогов прозорец, който е разделен на две части. С настройките от Resize
можем да променяме размера на изображението, а от Skew – да го накланяме. Да
въведем в Skew/Horizontal числото 10 и да
потвърдим с OK. Какво се получи?

С програмата Paint може и да отпечатваме нашите рисунки и снимки. От менюто
File избираме Print --> Print preview.

!

За да достигнем до Print Preview, не
трябва да щракваме върху Print, а да
задържим показалеца на мишката
върху него.

Програмата ни показва как ще изглежда
листът с картинката.

Oт него избираме принтера, на който
ще печатаме, задаваме броя на копията и
потвърждаваме отпечатването.

?

Какво прави всеки от тях? Какво е
по-различно, ако предварително с
инструмента Select --> Rectangular
сте маркирали само папагала?

Маркирайте папагала и променете размера му, като влачите някое от квадратчетата на рамката.

?

Какво трябва да направите, ако искате да промените размера, без да
нарушавате пропорцията между широчина и височина?

Задача 2. Заредете отново файла Parrot.
png. Обработете рисунката така, че да стане подобна на показаната:

Указание: Начертайте рамката на картината и нарисувайте в нея море и плаж.
Изберете за Color 2 бял цвят и отметнете
Select --> Transparent selection. Заградете
папагала с инструмента Select --> Free-form
selection. Щракнете последователно върху
Copy и Paste. Променете размера на папагала, направете му огледален образ и го
преместете върху картината.
Довършете рисунката и я запишете във
вашата папка.
Задача 3. Нарисувайте кубче на Рубик

Установихме, че стойността, която зададохме за Skew/Horizontal, не е подходяща.
Да откажем промяната.

?

Как правехме това?

Може да променим настройките на отпечатването, като щракнем на Page Setup.
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Дидактическа цел на урока:
Запознаване с инструментите на Paint за преобразуване и отпечатване на графично изображение.
Цели и задачи:
1. Посочване на инструменти за трансформация на изображение и на части от него (промяна
на размера на изображение, накланяне, завъртане, обръщане, изрязване).
2. Създаване на изображения с разнообразни
инструменти и трансформации по зададена тема.
3. Избиране на подходящи трансформации.
4. Задаване на подходящи параметри за трансформация.
5. Подготовка на изображение за печат, чрез
задаване на настройки на принтера за печат на
графично изображение.
Методи на преподаване и учене: демонстрация, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методически ресурси: учебник,
диск, електронен учебник
68
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Организация на учебната среда:
В този урок учениците се запознават с инструментите за промяна на изображението – маркиране, завъртане, наклоняване, изрязване и др.
Добре е нагледно да им покажете как се реализира това. С упражненията те сами ще изпробват и
затвърдят работата с тях. Тук се научват и как да
отпечатват своите рисунки.
Важни моменти:
1. Въвеждат се инструменти за преобразуване
на изображения – Select, Crop, Resize и Rotate.
2. Запознаване с настройките за отпечатване
от Page Setup.
3. От отворилия се диалогов прозорец може да
се избере размерът на листа, неговото разположение, размерът на белите полета и други параметри. Когато сме готови, потвърждаваме с OK.
4. Чрез командата File->Print-> Print настройваме принтера, броя копия и потвърждаваме отпечатването.
5. Чрез упражненията самостоятелно се проверява какво правят различните команди.
Оценяване: Практически оценявания

Урок 18
УПРАЖНЕНИЕ

18

УПРАЖНЕНИЕ

Задача 1. Довършете рисунката

Дидактическа цел на урока:
Самостоятелно решаване на задачи с използване на знанията за графичен редактор.
Цели и задачи:
1. Посочване на инструменти за трансформация на изображение и на части от него (промяна
на размера на изображение, накланяне, завъртане, обръщане, изрязване).
2. Създаване на изображения с разнообразни
инструменти и трансформации по зададена тема.
3. Избиране на подходящи трансформации.
4. Задаване на подходящи параметри за трансформация.
5. Подготвяне на изображение за печат чрез
задаване на настройки на принтера за печат на
графично изображение.
Методи на преподаване и учене: самостоятелна работа
Учебно-методически ресурси: учебник,
диск, електронен учебник
Организация на учебната среда:
Всички задачи от урока са предвидени за индивидуална работа и се изпълняват с помощта
на диска към учебника. Учениците упражняват
самостоятелно изученото в раздела и изпробват
всички въведени инструменти. Довършват започнатите рисунки, като рисуват със свободна
ръка, след това оцветяват рисунката си и я съхраняват в папката си. Рисуването на модела на
молекулата от една страна е упражнение върху
възможностите на графичния редактор, а от друга с него се осъществява връзка със знанията по
Човекът и природата. Още веднъж учениците
могат да се убедят колко полезни са знанията по
информационни технологии за прилагане по други предмети. Същото се отнася и за задачата за
подреждане на планетите от Слънчевата система.
Урокът е подходящ за поставяне на индивидуални практически задачи, които учениците да

Заредете
файла
Graphics/18/Animal
Heads.png. Направете огледални образи
на половинките от глави на животни и ги
преместете на местата им. Внимавайте да
не останат отвори в контура, през които да
„изтече боята“. Оцветете рисунката и я съхранете във вашата папка.
Задача 2. Нарисувайте модели на молекули.

?

Какво е молекула? От какво се състоят веществата?

Указание: Заредете илюстрацията
Graphics/18/Circles.tif.

Във файла SunAndOrbits оцветете небето с цвят R = 18, G = 71, B = 135. В двата
прозореца включете Select --> Transparent
Selection и задайте за Color 2 бял цвят. Преместете с Copy и Paste планетите на местата им. Напишете имената на планетите. Запишете готовия файл с име SunSystem. tif.
Следните факти ще ви помогнат да разпознаете планетите:
1. Най-малката планета е Меркурий, а
най-голямата – Юпитер.
2. За първи път пръстените на Уран са
открити през 1977 година. Дотогава са били
известни само пръстените на Сатурн, който
е по-голям от Уран.
3. Марс е наричана Червената планета.
4. Венера е по-малка от Земята.
Задача 4. Направете пейзаж от саваната.
Разполагате с две изображения – Savanna.jpg и Animals.png. Вземете животни от
втория файл и ги преместете в първия.

С Copy и Paste направете модели, подобни на показаните. Запишете файловете
с рисунки на молекули във вашата папка.
Задача 3. Подредете планетите от Слънчевата система.
Указание: Разполагате с два файла –
SunAndOrbits.png и Planets.png. Отворете
ги с Paint в различни прозорци.

Указание: Отворете файловете в два
отделни прозореца. Включете Transparent
selection. Проверете дали цветът в Color 2
е бял. Маркирайте животните със Select -->
Free-form selection. Премествайте ги с Copy
от единия прозорец и Paste в другия.
Изберете подходящ размер за всяко животно. Не забравяйте, че не всички животни, показани във файла Animals.png, живеят в саваната!
Запишете резултатите във файл SavannaAnimals.png.
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изпълнят за домашно. С поставените задачи учителят може да осъществи контрол на степента на
усвоени знания и през следващите часове да направи корекции.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство, човекът и природата, география
Оценяване: Практически оценявания
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Урок 19.
ОБОБЩЕНИЕ

19

Вид на урока – урок за обобщение

Задача 1. Отговорете на въпросите:
• Какви видове изображения познавате?
По какво се различават те?
• Какви файлови формати можете да обработвате с програмата Paint?
• Какво e цветовa палитрa? Как избирате нов цвят в програмата Paint?

Дидактическа цел на урока: Да се направи
обобщаване и ситематизиране на знанията за
създаване и обработка на графично изображение. Чрез практическо решаване на задачи да
се покажат причинно следствени връзки и да се
упражнят създадени навици у децата за алгоритмични действия.
Задачи:
1. Обобщават се знания за програмата Paint.
Устно описание на начини за записване на графична информация с програмата. Установяват се
степен на усвояемост на знания за поддържани
файлови формати от програмата и разликата между тях. Отговаря се устно на въпроса: Как се получават цветовете в природата и на компютъра?
2. С тази задача се цели самостоятелно проектиране и разположение на обекти върху работната област като е зададена основа за начално
разположение. Проектирането е задължително
да започне с решаване на задачата в тетрадките.
3. „Информация” – понятие, въведено в първия урок се обобщава в задачата, като е показана
снимка и десет букви. На снимката са дадени основни информационни действия. Обобщават се
създадени навици за последователно маркиране,
местене, завъртане хоризонтала и вертикала и
изтриване на обекти с програмата Paint.
4. Упражнение и обощение на видове маркировка на обекти и тяхното изтриване, вмъкване
на текст в рафично изображение. Обобщение и
пряко приложение на търсене на информация в
интернет, отваряне на съществуващ файл и записване на промени по съдържанието му.
5. Самостоятелно създаване и съхраняване на
файл с програмата Paint. Изчертаване на фигури,
използвайки инструментите ромб, равнобедрен
триъгълник, петоъгълник. За изчертаването се
упражняват и обобщават знания за:размер на работна област, маркиране, копиране, преместване,
запълване на обекти.
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ОБОБЩЕНИЕ

Задача 2. Сашо, Рашо и Скокльо се претеглили. Оказало се, че Сашо е най-тежък,
след него е Рашо, а Скокльо тежи най-малко. Един ден те се качвали по двама на люлка и тя всеки път оставала в положението,
показно на илюстрацията.

Определете всички възможни варианти,
при които люлката ще остава в това положение с две деца на нея. Нарисувайте с
Paint вариантите, като напишете имената
на децата до люлката.
Указание:
• Определете колко са възможните варианти и ги опишете в тетрадките си.
• Поставете в дисковото устройство диска към учебника. Отворете файла
Seesaw.png от папката Summary/19.
• Увеличете размерите на работната област до 960х510 пиксела.
• Изкопирайте люлката още толкова
пъти, колкото сте преценили, че е необходимо.
• С инструмента Text напишете имената
на децата. Подберете подходящ размер и цвят за буквите.
• Запишете във вашата папка файл с резултата под име Seesaw_ready.tif.

Задача 3. Във вътрешността на шестоъгълник са дадени буквите на понятие от
информационните технологии. Отворете
файла Summary/19/PuzzleIT.tif. Върху върховете и страните на петоъгълника подредете 10 буквената дума.

Указаниe:
• Във вътрешността на левия петоъгълник е поставено графично изображение, показващо значението на думата.
Включете Image-->Select-->Transparent
selection. Маркирайте последователно буквите с Rectangle selection или
Free form selection. Ако е необходимо, ги трансформирайте огледално с
Rotate --> Flip vertical или Rotate --> Flip
horizontal. Преместете ги до върховете
и страните на петоъгълника. Думата да
започва от горния връх и да се чете по
посока на часовниковата стрелка.
• Намалете размера на работната област така, че да остане само петоъгълникът.
• Запишете резултата под името Puzzle_
IT.png във вашата папка.
Задача 4. Във файла Summary/19/Sources.tif са изброени източници на историческа информация. Показана е и снимка на
национален обект.
Изтрийте грешните източници.
Потърсете в интернет информация и напишете във файла името на обекта.
Запишете файла с направените промени
под името Sources-c.tif във вашата папка.
Напишете електронно писмо на учителя си. Темата на писмото да е история; съ-
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6. Необходимо е учениците и учителя първо
устно да опишат изчертаване на развивката на
куб, като се съобразят с фигурите върху страните и цветовете на запълване върху тях. Нека
разделим решението на задачата на две части: изчертаване и запълване. За изчертаване в учебника са дадени подробни указания. За запълване самостоятелно учениците могат да решат задачата.
Да започнем така: син цвят поставяме в квадрат,
който граничи със страни, на които са начертани
окръжности. За останалите цветове по същия начин.
Самостоятелно учениците създават и съхраняват файл с програмата Paint.
Към всяка задача са дадени указания в учебника. Като е дадено началото на последователността от действия по-лесно се съставя алгоритъм.
Методи на преподаване и учене – беседа ,
анализ на условия и решения на задачи

Учебно методически ресурси – компютърна
система, диск към учебника
Насоки за организиране на учебната среда
Зад. 1. С беседа учителят обобщава и синтезира знания за цветове в природата и приложението им при решаване на задачи с компютър.
Зад. 2. Писменно и практически се решава като
схематично се систематизират знанията, получени по математика и физика за тегло и пълно
изчерпване на възможности в тетрадките. На
компютър се изчертават възможностите, отговаряши на определен критерий.
Зад. 3. Причинно-следствена връзка Информация – Информация и компютър – въвеждане и
съхраняване на информация на компютър се получава като краен резултат от решаване на задачата. С програмата Paint се повтаря и обобщава
действието завъртане на обекти, които са маркирани с прозрачна маркировка.

Зад. 4. Решаване на задача за отваряне и промяна съдържанието на създаден с програмата Paint
файл. Допълване на текст: „БАБИНИ ВИДИНИ
КУЛИ”, изтриване на „2. сведения на очевидци”.
Зад. 5. Практическо изпълнение на задача за
създаване и съхраняване на файл. Програмата
Paint – изчертаване с различни инструменти.
Зад. 6. Практическо изпълнение на задача за
създаване и съхраняване на файл. Програмата
Paint – изчертаване с различни инструменти.
Насоки за работа с диска:
За решаване на задачите са необходими файловeте от диска към учебника:
За зад. 2: Summary/19/Seesaw.png
За зад. 3: Summary/19/Puzzle_IT.gif
За зад. 4: Summary/19/ Sources.tif
Междупредметни връзки:
БЕЛ, география и икономика
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ТЕСТ 2

Име, фамилия
Клас

1. Програмата Paint е:
а) текстов редактор;
б) програма за възпроизвеждане на звукова
информация;
в) графичен редактор;
г) програма за разглеждане на изображения.
2. Растерно(то) компютърно изображение:
а) е всяко изображение направено с компютър;
б) е всяко цветно изображение;
в) се състои от множество елементи наречени пиксели;
г) се състои от обекти, съставени от прави
и криви линии.
3. Векторното компютърно изображение
се състои от:
а) цветове и шаблони;
б) цветни правоъгълници и овали;
в) множество елементи наречени пиксели;
г) обекти, съставени от прави и криви линии.

Номер

7. Нов цвят в цветовата палитра се получава с избор на Add to Custom Colors като
предварително:
а) в прозореца Edit Colors се промени стойността на някой от параметрите Red, Green,
Blue;
б) в прозореца Edit Colors се промени стойността на някой от параметрите Hue, Sat,
Lum;
в) се посочи цвят с пипетката, след което се
отвори Edit Colors;
г) По всеки от трите начина.
8. За стойностите на Red, Green, Blue можем да задаваме:
а) 0 или 1;
б) всяко едноцифрено число;
в) число в интервала 0; 255;
г) число в интервала 0; 240.

4. С програмата Paint можем да:
а) обработваме растерни изображения;
б) обработваме векторни изображения;;
в) разглеждаме видеоклипове;
г) създаваме анимация.

9. Значението на параметрите при цветови
модел HSL е:
а) Hue – цветови оттенък, Saturation – цветова наситеност и Luminance – осветеност;
б) Hue – плътност, Saturation –прозрачност
и Luminance – наситеност;
в) Hue – цветовa наситеност, Saturation –
цветова оттенък и Luminance – осветеност;
г) Hue – цветовa наситеност, Saturation –
цветова осветеност и Luminance –оттенък.

5. Как можем да определим размера в
пиксели на изображението, заредено в Paint?
а) Като изберем File->Properties;
б) Като изберем Home->Resize->Pixels;
в) Като погледнем в реда за състоянието
(Status Bar);
г) По всеки от трите начина.

10. Разширената цветова палитра се отваря с:
а) щракване с десен бутон върху цвят от
палитрата;
б) двойно щракване върху цвят от палитрата;
в) избор на Edit Colors;
г) избор на More Colors.

6. Цветовата палитра RGB се състои от
три основни цвята. Те са:
а) бял, червен, зелен;
б) червен, зелен, син;;
в) розов, сив, син;
г) жълт, зелен, червен.

11. За изчертаване на квадрат се избира:
а) инструмент ромб и начертаното се завърта на 90 градуса;
б) инструмент правоъгълник и се задържа
клавиш Shift;
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в) инструмент правоъгълник и се задържа
клавиш Alt;
г) инструмент многоъгълник с последователно чертане на страните.
12. Кой клавиш трябва да се натисне за да
се изчертаят линии, сключващи ъгъл кратен
на 45 градуса:
а) Shift;
б) Alt;
в) Caps Lock;
г) Ctrl.
13. Кой инструмент трябва да се избере, за
да се получи огледален образ?
а) Rotate -> Flip horizontal;
б) Rotate -> Rotate 180o;
в) Select -> Flip image;
г) Select -> Mirror.
14. . С избор на инструмент Select:
а) се избира (маркира) изображение;
б) се оцветява изображение;
в) се променя размера на изображение;
г) се завърта изображение.
15. С избор на инструмент Crop:
а) се избира (маркира) изображение;
б) се оцветява изображение;
в) се променя размера на изображение;
г) се изрязва част от изображение.

16. С избор на инструмент Resize:
а) се избира (маркира) изображение;
б) се оцветява изображение;
в) се променя размера на изображение;
г) се завърта изображение.
17. С избор на инструмент Rotate:
а) се избира (маркира) изображение;
б) се оцветява изображение;
в) се променя размера на изображение;
г) се завърта изображение.
18. С избор на инструмент Skew:
а) се избира (маркира) изображение;
б) се накланя изображение;
в) се променя размера на изображение;
г) се завърта изображение.
19. За разпечатване на изображение се избира:
а) Edit –> Print;
б) File –> Print;
в) Edit –> Undo;
г) Print –> Save.
20. За преглед преди печат се избира:
а) File -> Print -> Print Preview;
б) File -> Print -> Properties;
в) File -> Print Preview;
г) Print -> Print View.
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Ключ за верните отговори: Ключ за верните отговори
Въпрос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор

в

в

г

а

г

б

г

в

а

в

б

а

а

Очаквани резултати и усвоени понятия

а

г

в

г

б

б

а

Въпроси

Познава основните функционални възможности на графичен редактор

1, 4

Различава векторно и растерно изображение

2, 3

Променя размера на графично изображение

5

Познава цветови палитри. Създава собствени цветове.

6, 7, 8, 9, 10

Създава изображения с инструменти за чертане

11, 12

Посочва инструменти за трансформация на изображение

13 – 18

Подготвя изображение за печат

19, 20

Тестът включва 20 въпроса. Необходими са приблизително 20 минути от часа за решаването му.
В оставащите минути от часа е предвидена задача със следното условие:
Практическа задача
1. Начертайте план на спортен комплекс (тенис корт, футболно игрище). Предвидете места за сядане
на зрители. Начертайте необходимите допълнителни елементи – врати, мрежи, огради. Вмъкнете на
подходящо място текст, указващ вида на комплекса.
2. Запишете плана във файл Plan.png.
3. Напишете електронно писмо на учителя с тема „Графично изображение – /дата на изпитване/” и със
следното съдържание:
име на спортния комплекс
три имена, клас, номер в клас
4. Прикрепете създадения от вас файл: Plan.png и изпратете писмото.
Оценяване на теста – за всеки верен отговор се дава по една точка. Оценката се определя по таблицата:
Точки
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Оценка

19 – 20

Отличен

6

16 – 18

Мн. добър

5

13 – 15

Добър

4

9 – 12

Среден

3

0–8

Слаб

2

Оценяване на практическата задача:
Написана е тема на писмото – 2 точки.
Съдържанието на писмото отговаря на зададеното – 2 точки.
Използвани са подходящи инструменти за чертане – 5 точки.
Удачно подбрани дебелина на линии и цветове за запълване – 3 точки.
Спазени са пропорциите на съответния вид игрище (футбол, баскетбол, тенис) – 3 точки.
Предвидени са места за зрителите и допълнителни елементи – 5 точки.
Избран подходящо размер и правилно написан текст – 5 точки.
Максимален брой точки: 25
Оценката се изчислява по таблицата:
Точки

Оценка

22 – 25

Отличен

6

18 – 21

Мн. добър

5

14 – 17

Добър

4

10 – 13

Среден

3

0–9

Слаб

2

Крайната оценка от контрола се формира като средно аритметично на оценките, получени от теста и
практическата задача.
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ТЕМА 5. КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
Урок 20
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА ПРИ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА
ТЕКСТОВЕ. ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ
ДОКУМЕНТ
КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА
20

Вече се запознахме с възможностите
за обработка на изображения, звук и видео. Компютърът може да се използва и
за обработка на други видове информация.
Най-често срещаната и използвана в ежедневието е текстовата информация.

?

диалоговият прозорец Open, в който трябва
да изберем необходимите папка и файл.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА ПРИ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОВЕ.
ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

заглавния му ред е изписано Document1 –
Word. Document1 е името на файла за новия документ, който се отваря автоматично
при стартиране на програмата.

?
Текстообработваща програма
Microsoft Word
С текстообработващите програми
може да се създава и редактира текстова информация. Използват се инструменти
за добавяне на таблици и картинки, за
въвеждане, съхраняване и оформяне на
текст. Тези програми позволяват да се подготвя документ за отпечатване на хартия.
В часовете по ИТ ще работим с програмата Microsoft Word 2016.
щракДа стартираме MS Word с двойно щрак
ване върху иконата
или със Start->All
apps->Offiсe 2016.

Как отваряме и съхраняваме файл в
Paint?

Да отворим отново програмата Word.

3. Намираме в папката Text processing/20
файла moon.docx, маркираме го, като щракваме с ляв бутон върху него и след това
щракваме върху бутона Open.
В работната област на програмата се появявa текстът от файла. Сега можем да изпълним задачата.

Дайте примери за текстова информация.

Въвеждане и съхраняване на текст

?

Въвеждането на текст в работната област започва от мигащата чертичка. Това е
т.нар. текстов маркер.

?

Как въвеждахме главни букви и интервали между думите, когато пишехме електронни писма и работихме с
текст в програмата Paint?

Да напишем изречението „Аз обичам да
ходя на кино.“

Кои елементи в отворилия се прозорец са ви познати? Какви нови елементи има в него?

Структурни единици на текстов
документ
Всеки текст се състои от отделни структурни единици. Някои от тях са ви познати
от часовете по български език и литература.
• Символ – буква, цифра, препинателен
знак. Символите се въвеждат от клавиатурата.
• Дума – последователност от букви,
между които няма интервал.
• Изречение – поредица от думи, интервали и препинателни знаци, свързани
по смисъл.
• Абзац (Paragraph) – поредица от думи
или изречения. Започва на нов ред и
завършва със знак за край на абзац.

?

Колко символа, думи, изречения и
абзаци изброихте във файла?

Да съхраним файла в нашата папка, като
му дадем име I love movies. Също както и
при програмата Paint, това се прави с командите Save и Save As.

!

С командата Save As можем да проме-

ним името на файла и да го запишем
на друго място. Командата Save заПрограмата ни предлага лесна възможписва файла под съществуващото име.
ност да проверим колко символа, думи, редове, абзаци и страници има в текста. В лявата
Избираме File --> Save As --> Browse. Отчаст на реда за състоянието е показан броят
на думите във файла (в нашия случай – 37 варя се диалоговият прозорец Save As.
words) Да щракнем там с левия бутон. Отваря се диалоговият прозорец Word Count.

Зареждане на текстов документ
Да заредим текстов файл и да изброим
колко думи, изречения и абзаци има в него.

С левия бутон на мишката щракваме
върху Blank document. На екрана се появява основният прозорец на програмата. В

1. Поставяме в дисковото устройство диска към учебника.
2. Последователно посочваме и щракваме върху File --> Open --> Browse. Отваря се
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Дидактическа цел на урока:
Запознаване с основни понятия и правила при
редактиране и съхраняване на текстов документ.
Цели и задачи:
1. Разграничаване на структурните единици
на текстов документ – дума, изречение, абзац.
2. Спазване на основни правила при въвеждане на компютърен текст – отделяне на думи;
препинателни знаци; нов ред и нов абзац.
3. Въвеждане на текст на български език.
4. Зареждане на документ, създаден с текстообработваща програма.
5. Съхраняване на текстов документ в указана
папка, като избира подходящо име на файла.
6. Извършване на преместване, копиране, изтриване и вмъкване на маркиран текст.
7. Изброяване на дейности, свързани с редактиране на текст.
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
76

Програмата ни предлага за име на файла
първия ред от нашия текст, а за разширение – .docx.
Да затворим програмата Word. Можем
да го направим с бутона
или с File -->
Close.

!

По подразбиране документите, създадени с програмата Word, се съхраняват на диска във файлове с разширение .docx.
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Организация на учебната среда:
Припомнете на учениците основните структурни единици:
• Символ – буква, цифра, препинателен или
друг знак
• Дума – последователност от букви, между
които няма интервал. Последвана е от интервал.
• Препинателен знак или знак за край на абзац
(клавиш Enter).
• Изречение – поредица от думи (и препинателни знаци), свързани по смисъл. Започва с
главна буква и завършва със знак за край на изречение.
• Абзац (параграф) – поредица от думи или изречения. Започва винаги на нов ред и завършва
със знак за край на абзац (клавиш Enter).
С практически упражнения покажете как да зареждат текстов документи как да съхранят създаден файл. Редактирането на въведен текст или
на текст от диска може да отнеме повече време
Затова част от работата можете да прехвърлите в
упражнението, предвидено за следващия час.
Оценяване: Практически изпитвания

Урок 21.
ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ
И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ
ДОКУМЕНТ (УПРАЖНЕНЕНИЕ)
Дидактически цели на урока:
• разграничава структурните единици на текстов документ - дума, изречение, абзац
• спазва основни правила при въвеждане на
компютърен текст – отделяне на думи; препинателни знаци; нов ред и нов абзац
• въвежда текст на български език
• зарежда документ, създаден с текстообработваща програма
• съхранява текстов документ в указана папка,
като избира подходящо име на файла
• маркира основните структурни единици в
текст
• извършва преместване, копиране, изтриване
и вмъкване на маркиран текст
• изброява дейности, свързани с редактиране
на текст
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УПРАЖНЕНИЕ

Задача 1. Стартирайте програмата MS
Word. Напишете си името на латиница. Напишете го и на кирилица, като използвате подредбите – по БДС и фонетичната. Запишете
файла с име Name.docx във вашата папка.
Задача 2. Заредете файла Text processing/21/riddles.docx. Размножете въпроса „Що
е то?“, като го поставите след всяка гатанка.
Въведете отговора след въпроса. Запишете
файла под същото име във вашата папка.
Задача 3. Заредете файл с математически задачи Text processing/21/math.docx.
Изтрийте точките и на тяхно място запишете отговорите.

празнините с парчета. Върху бишкотите се
подреждат кайсиите от компота, а върху тях
се изсипва половината от млечния крем.
Подрежда се втори пласт бишкоти и върху
него се изсипва останалият крем. Тортата
се заглажда и се оставя в хладилника за
няколко часа. Преди поднасяне се поръсва
със смлените ядки.
Задача 5. Отворете файла Cake recipe.
docx, който записахте във вашата папка.
Редактирайте текста, както следва:
а) Добавете един празен ред след първия;
б) Изтрийте кавичките от първия ред;
в) Добавете в края на всеки ред с продукти символа точка и запетая (;).
Съхранете получения файл под името
Cake recipe 2.docx.
Задача 6. Използвайте командите за
разместване на текст, за да направите верни изреченията във файл Shift.docx.

Запишете файла под същото име във вашата папка.
Задача 4. Въведете рецептата за торта.
Съхранете файла в папката си под името Cake
recipe.docx. Затворете програмата Word.
Плодова торта „Свежест“
Продукти:
• 2 пакетчета бишкоти
• 1 кофичка кисело мляко с висока масленост
• 200 g заквасена сметана
• 4 лъжици пудра захар
• 1 компот от кайсии
• 1 прах ванилия
• 4 лъжици смлени бадеми, орехи или
лешници за украса
Начин на приготвяне:
Киселото мляко, сметаната, захарта и
ванилията се разбъркват до получаване на
гладък крем. Във форма за торта се подреждат един ред бишкоти, като се запълват

Запишете резултата под име Shifted.
docx.
Задача 7. Във файла song.docx е пропуснат припевът на песента:
Искам да съм бяла птица,
да докосна сто слънца.
Напишете го и с командите Copy и Paste,
го поставете на всички места, където трябва да го има.
Задача 8. Отворете файла Months.docx.
Подредете месеците от годината. Запазете
файла под името Calendar.docx.
Използвайте командите за разместване
Cut и Paste.
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Методи на преподаване и учене: самостоятелна работа
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
В това упражнение продължава усвояването на
умения за работа с текст. В учебника след урок
20 и в урок 21 са предложени повече задачи. По
Ваша преценка според нивото на класа можете да
ги намалите броя на задачите. Важно е учениците
да се запознаят с всички важни моменти от урока
за нови знания и да ги приложат самостоятелно.
Това упражнение е подходящо за поставяне на
домашна работа. Ако в часа довършвате част от
урок 20, всяка от задачите в упражнението може
да се даде за домашна работа. Ако класът работи
по-бързо, за домашно могат да се поставят индивидуални задачи и учениците да сложат решенията в портфолието си.

Междупредметни връзки: БЕЛ, технологии
и предприемачество
Оценяване: Практически изпитвания
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Урок 22
ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО СИМВОЛИ И НА НИВО АБЗАЦ
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Форматиране на текст на ниво абзац
ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО СИМВОЛИ И НА НИВО АБЗАЦ

Какво е абзац?

Форматиране наричаме промяната
на характеристиките на текста – цвят
и размер на символите, взаимно разположение на редовете и абзаците,
оформление на страницата.

Символите, които ще форматираме,
трябва да са маркирани.

Правилно форматираният текстов документ има добър външен вид и се чете и възприема по-лесно.

Да отворим файла Text processing/22/
Zodiac.docx и да форматираме символите,
както следва:

Как се маркира текст?

Заглавие

Форматиране на текст на ниво
символи
Кой от елементите на текста наричаме символ?
Най-често използваните инструменти за
форматиране на символи се намират в групата Font на лентата Home.

За всеки символ може да избираме:
1. Шрифт (Font). Toвa e начинът на изписване на символите на екрана и при отпечатване на документа. Компютърният
шрифт е подобен на почерка на човек.
2. Размер (Font Size). Това е големината
на символите при отпечатването им. Задава се с число, а мерната единица се нарича
пункт (pt). Три пункта са малко повече от
един милиметър.
3. Стил – определя начертанието на
символите. Стандартният стил се нарича Normal. Можем да изберем и удебелен
(Bold), наклонен (Italic) и подчертан шрифт
(Underline).
4. Цвят на символа.
5. Бутон, с който можем да отворим диалогов прозорец с още настройки.

Някои от характеристиките на абзаците може да променяме от инструментите в
групата Paragraph, но в диалоговия прозорец Paragraph имаме много повече възможности. Да го отворим и разгледаме.
1

Шрифт

Tahoma

Arial

Стил

Bold

Italic

Размер

16

14

Син

Червен

Цвят

2
3

Зодии

1. Маркираме заглавието ЗОДИИ и отваряме списъка Font (1). От него избираме
шрифт Tahoma.
2. От списъка Font Size (2) избираме
размер 16.
3. Щракваме върху бутона B (3).
4. Отваряме палитрата с цветове (4) и от
нея избираме син цвят.
5. Маркираме всички зодии. Следващото форматиране ще направим от прозореца
Font. Отваряме го с бутона (5).
Въвеждаме нужните стойности от втората колона на таблицата в полетата Font,
Font style, Size и Font color.

Потвърждаваме, като щракнем върху бутона OK.

4
5

АЗ МОГА
Задача 1. Форматирайте текста от файла The ox.docx, като спазвате следните изисквания:
Заглавие – центрирано (Alignment –
Centered), размер на символите (Size) 16pt,
удебелено и подчертано (Bold + Underline);
разстояние (Spacing) преди (Before) и след
(After) абзаца 12pt
I абзац – размер на символите (Size)
12pt, наклонен шрифт (Italic), цвят на символите (Font Color) – червен, ляво подравняване (Alignment – Left), междуредие (Line
Spacing) 1.5 lines
Всички останали абзаци на текста –
размер на символите (Size) 14pt, двустранно подравняване (Alignment – Justified),
междуредие (Line Spacing Double), отстъп
за първия ред на абзаците (Special – First
Line) – 1,5 cm.

Задача 2. Отворете файла Exercise.docx
и изпълнете задачите в него. Запишете резултата във вашата папка.

Указание:
1. Отворете файла The ox.docx от папката Text processing/22 на диска към учебника.
2. Последователно отваряйте прозорците за форматиране на символи (Font) и за
форматиране на абзаци (Paragraph).
3. Запишете файла във вашата папка и
го изпратете по електронната поща на учителя.

Задача 4. Отворете файла Planets.docx.
Прочетете информацията за планетите от
Слънчевата система.
Центрирайте заглавието и имената на
планетите. Задайте за тях размер на символите – 14pt, стил – удебелен. Подравнете текста двустранно с отстъп от първи ред
1,2 cm и междуредие – 1,5. Запишете резултата във вашата папка.
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Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с начините за форматиране на текстов
документ.
Задачи:
• контрол върху нивото на теоретични познания;
• контрол на способността за прилагане на теоретичните знания в практиката –добиване на навици за форматиране на символи и абзаци, като
се използват панелите за форматиране и хоризонталното меню на програмата MS Word ;
• развиване на познавателен интерес към оформянето на текстове;
• развиване на умения за обобщаване и систематизиране на получените знания в практиката;

Можем да променяме:
1. Подравняване (Alignment) – може
да бъде центрирано (Centered), двустранно
(Justified), ляво (Left) и дясно (Right).
2. Отстъпи (Indentation) отляво (Left) и
отдясно (Right) на абзац. Това са разстоянията на абзаца отляво и отдясно от страницата.
3. Отстъп на първи ред в абзац (Special).
Колко навътре в абзаца ще започне текстът.
4. Междуредие (Line spacing) – разстояние между редовете.
5. Разстояния (Spacing) преди (Before)
и след (After) абзац. Използва се за по-голяма четливост, за да може човешкото око
по-лесно да следи текста.

Задача 3. Поставете текущите дата и
час в текстов документ.
Указание:
1. Отворете от вашата папка файла
Exercise.docx, който записахте в предишната задача.
2. В края на файла въведете вашето име,
клас и номер в класа.
2. За да въведете текущата дата, използвайте клавишна комбинация Alt+Shift+D.
3. За да въведете текущия час – с
Alt+Shift+Т.
4. Запишете файла и го изпратете по
електронната поща на учителя.
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• развиване на способност да се сравнява, да
се избира правилен отговор на поставен въпрос;
• развиване на умения за работа в екип;
• възпитаване на умение да изказват мнение и
да изслушват другите;
• възпитаване на старателност и прецизност в
изпълнение на задачите;
• възпитаване на чувство за партньорство;
• уважение към съучениците при представянето на информация;
• възпитание във възприемането на критика.
Методи за преподаване и учене: Разясняване и илюстрация. Вербална комуникация. Практическа работа.

За редактирането и форматирането на текст е важно учениците да получат:
Знания

Умения

1. Понятие за форматиране на текст.

1. Форматиране на текст.

2. Основни характеристики за форматиране на символи и на
абзац (шрифт, размер, стил и цвят на буквите; подравняване,
междуредово разстояние, отстъпи от абзац)

2. Определя характеристиките на символи и
абзац

3. Основни техники за форматиране на текст.

3. Използване на диалогови прозорци или
форматиране от лентата с инструменти.
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Урок 23
УПРАЖНЕНИЕ

23

УПРАЖНЕНИЕ

Задача 1. Проверете дали познавате инструментите за форматиране.

Дидактически цели на урока:
• форматира текст на ниво символи;
• прилага теоритичните знания в практиката –
форматира текст, като използва панелите за форматиране и хоризонталното меню;
• разчита указания за форматиране на символи;
• разграничава промени, направени в текста на
ниво символи;
• разчита указания за форматиране на абзац в
текст;
• форматира текста на ниво абзац (подравняване, отстъпи, междуредие) по предварително
зададени параметри за форматиране;
• разграничава промени, направени в текста на
ниво абзац;
• прилага теоритичните знания, като експериментира, обсъжда със съучениците си, открива
грешки и прави корекции в текст.
Методи на преподаване и учене: самостоятелна работа
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
Важно е учениците да осъзнаят, че правилно
и естетично написаният текст въздейства положително. Независимо от професията, която ще
изберат, трябва да се научат да откриват и коригират грешки в текстове.
Ако учениците в класа се справят бързо,
предварително пригответе разнообразни текстове – художествени, публицистични, научнопопулярни.
Упражнението е заключително за раздела.
Предложените задачи включват елементи от новите знания от последните уроци. Този урок е
подходящ за проверка на домашни работи. При
тази проверка можете да направите коекции на
грешки, да припомните понятия и да компенсирате пропукси, които сте забелязали. На учениците,

Указание: Поставете в дисковото устройство диска към учебника. Намерете
папката Text processing/23 и щракнете бързо два пъти върху файла FPinstruments.docx.
Попълнете празните полета с названия на
инструменти. Запишете файла с резултата
във вашата папка.
Задача 2. Стартирайте програмата Word
и започнете нов празен файл. Въведете в
него имената на месеците, като спазвате
стила, в който са написани:
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Срещу всеки месец напишете имената
на използваните стилове на български и
английски език. На местата, където са използвани по два стила, разделете имената
им с +. Запишете файла във вашата папка
под името Styles.docx.
Задача 3. Стартирайте програмата Word
и започнете нов празен файл. Въведете в
него текст със следното съдържание:

Запишете файла под името Which_number? във вашата папка.
Успяхте ли да запишете файла? Програмата оцветява името и отказва да го приеме. Какво означава това?

Направете необходимото, за да запишете файла.
Задача 4. Форматирайте текста от файла Winds.docx, като следвате указанията:
Копирайте текста без заглавието (Copy)
и го поставете още два пъти (Paste Options:
--> Keep Text Only), като оставяте по един
празен ред между копията.
Оригиналния текст оцветете със зелен
цвят (Font Color --> Green), изберете размер на символите 14pt (Font Size) и го подравнете отляво (Alignment Left).
Първото копие центрирайте (Center),
изберете размер на символите 16pt (Font
Size), стил на символите – наклонени (Italic),
и цвят на символите – син (Font Color -->
Blue).
Второто копие подравнете отдясно (Alignment Right), изберете размер 18pt (Font
Size), стил – удебелени (Bold) и червен цвят
(Font Color --> Red).
Маркирайте второто копие (Copy) и го
преместете преди оригиналния текст (Paste
Options: --> Keep Source Formatting).
За заглавието задайте размер 20pt и
стил – удебелен.
Запишете файла с резултата във вашата
папка.

Форматирайте текста по показания начин.
Оцветете със зелен цвят верните, а с
червен – грешните отговори.

Задача 5. Отворете файла Tasks_tp.docx
от папката Text processing/23 и изпълнете
указанията в него. Запишете файла с резултата във вашата папка.
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които се справят бързо, може да дадете работа с
по-дълъг текст, за да работят за бързина и точност. През това време можете да помогнете на
изоставащите да усвоят базовите умения.
Междупредметни връзки: БЕЛ
Оценяване: Практическо оценяване
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ТЕМА 6: ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
От гледна точка на информационните технологии целта на тези уроци е учениците да се запознат с
електронните таблици. Да разгледат интерфейса на програмата и специфичните елементи за електронните таблици. Да се запознаят с редовете и колоните и тяхното пресичане, което оформя клетките. Всяка
клетка си има адрес. Той се състои от буква и цифра. И най-важното e, че електронните таблици не работят с конкретни данни, а с клетки. Те участват във формули и логически операции.
Целта е учениците да се научат да работят с данните в клетките – да ги маркират, изтриват, преместват
и редактират. Да видят, че могат да изчислят лицата на фигурите, които са учили в часовете по математика и с помоща на електронни таблици.
Предложените упражнения са повече за забавления. Например могат да направят различни пресмятания, като да изчислят дневните си разходи. Да пресметнат среден успех и да проверят кой е с най-висок
и най-нисък успех.
С помоща на Интернет и собствените си умения, учениците могат да търсят информация, да попълнят
таблиците и да видят най-високия, най-ниския и средната височина на предложените върхове в Българските планини.
А магическите квадрати са още един начин да видят част от възможностите на електронните таблици.
В раздела учениците се запознават и с диаграми. На този етап е достатъчно да се покаже, че даните
могат да се визуализират и посредством диаграми. Целта на упражненията е да видят, че при въвеждане
на данните се променя и диаграмата. Запознават се с различните диаграми – кръгова, стълбовидна и
линейна.
Предложени са разнообразни упражнения, които да показват, че при смяна на данните в клетките се
променят и графиките.
Самата работа с клетки, включването им във формули и функции, както и изчертаването на диаграми,
се продължава в курса на обучение в 6. и 7. клас.
При работа по уроците е важно учениците да изградят практически умения за използването на електронните таблици.
В някои от таблиците, предназначени за самостоятелна работа, е забранен достъпът до част от клетките. Това е направено с цел учениците да не могат случайно да изтрият или повредят формулите в тях. Ако
учителят прецени че е удачно, може да разреши достъпа от Home->Format->Unprotect Sheet. Също така,
някъде има скрити страници с данни и формули. Те могат да се видят с Unhide от контекстното меню,
отворено с десен бутон от името на текущата страница.
С цел повишаване интереса на учениците и демонстриране на възможностите на електронните таблици, в някои от тях са използвани формули и функционалност, които ще се изучават по-късно. Ако в
класа има значително по-напреднали ученици, може да им се постави задача да проучат как е постигната
въпросната функционалност.
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Урок 24
ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ,
ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С ДАННИ

ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ
24

ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ,
ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С ДАННИ

Много често се налага да ce правят
различни изчисления. Първите компютри
са създадени точно за тази цел. Думата
compute означава изчислявам, изчисление.

Вече работихме с програмата за изчисления, наречена Calculator. Съществуват
и програми, които имат много повече възможности. Такива са програмите за работа
с електронни таблици.
Електронна таблица се нарича компютърна програма, предназначена
за обработка на данни, представени
в табличен вид (по редове и колони).
Най-често данните в таблицата са числа,
дати, текст. Файлът с таблицата понякога
също се нарича електронна таблица.
Елементи на електронна таблица
В часовете по ИТ ще работим с програмата Microsoft Excel 2016 от пакета Microsoft
Office.
Да стартираме програмата от иконата
или от Start --> All apps --> Excel 2016
Да отворим файла Surfaces.xlsx от папката Spreadsheets/24.

Вече познаваме някои от елементите на
прозореца – заглавен ред, бутони за управление на прозореца и лента с инструменти
(Ribbon).
Кои други елементи от прозореца са
ви познати?
Електронната таблица има и някои характерни само за нея елементи.
Както при всяка друга таблица, в работната област на електронната има редове и
колони. Колоните (1) се обозначават с главни латински букви, а редовете (2) – с числа.
Пресечната точка на колона и ред се нарича клетка (3). Всяка клетка има име (нарича
се и адрес), което се състои от буквата на
колоната и номера на реда. Например клетката (3) на илюстрацията има име B4.
Името (адресът) на избраната в момента клетка се вижда в полето Name Box (4),
а нейното съдържание – в полето Formula
Bar (5). В таблицата на илюстрацията клетката B4 съдържа текста „Катети:“.
В една електронна таблица може да има
няколко страници (6).
Предназначение на електронните
таблици
В някои от клетките на електронната
таблица се записват данните, които ще се
обработват. В клeтките може също така да
бъдат записани формули и правила, за изчисляване и обработка на данните от други
клетки.
Файлът с електронна таблица, който заредихме, служи за изчисляване на лицето
на правоъгълен триъгълник. Клетките D4
и D5 са предназначени за данни. Потребителят трябва да въведе в тях дължините на катетите. В клетката H4 е въведена
математическата формула за изчисляване
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Дидактически цели на урока:
• посочва основните елементи на електронната таблица – клетка, ред, колона
• задава адреси на основни елементи от електронна таблица
• избира клетка, ред, колона и област от клетки
в електронна таблица
• обяснява предназначението на електронни
таблици
• експериментира с данните в готов модел на
електронна таблица

на лице по два катета. След въвеждане на
данните за катетите, електронната таблица
преизчислява и показва в клетката H4 лицето на триъгълника.

та на името на колоната отгоре. По същия
начин, за да маркираме ред, щракваме на
номера на реда вляво.

Изчислете, без да ползвате калкулатор или компютър, лицето на правоъгълен триъгълник с катети a = 6,8
cm и b = 8,2 cm.
Да въведем в клетките за данни D4 и D5
на таблицата дадените стойности на катетите. Да сравним резултатите. Кой начин
на изчисление е по-бърз и лесен?
Маркиране на елементи
Когато изучавахме програмата за текстообработка, научихме, че може да маркираме, копираме, преместваме, изтриваме и
редактираме части от текста. Същото може
да правим и със съдържанието на клетките
от електронната таблица.
Да отворим нова празна таблица в програмата Excel.
За да маркираме клетка от електронната
таблица, щракваме в нея с левия бутон на
мишката. За да променим съдържанието
на клетка, щракваме бързо два пъти в нея.
За да маркираме колона от електронната
таблица, щракваме с левия бутон на мишка-

Може да маркираме и област от клетки.
За целта поставяме показалеца на мишката в първата клетка от областта и с натиснат ляв бутон (влачене) го преместваме
към последната клетка.
Щракване в квадратчето, където се пресичат имената на колоните и номерата на
редовете, маркира цялата таблица.

Едновременно маркиране на няколко
клетки, редове, колони или области правим, като държим натиснат клавиш Ctrl на
клавиатурата.

АЗ МОГА
Задача 1. Изчислете с програмата Excel
лицата на следните геометрични фигури:
а) Правоъгълен триъгълник с катети 5,8 cm
и 8,3 cm.
б) Правоъгълник със страни 3,2 cm и 6,6 cm.
в) Успоредник със страна 12,4 cm и височина към нея 7,5 cm.
г) Трапец с основи 13,5 cm и 9,8 cm и височина 6,3 cm.
Указание:
1. Стартирайте програмата Excel и заредете файла Surfaces.xlsx от папката
Spreadsheets/24.
2. За всяка от геометричните фигури изберете съответната страница от таблицата.

3. Попълнете данните и проверете резултата.
4. Запишете файла с резултатите във
вашата папка.
Задача 2. Проверете какво можете да
купите с джобните си пари.
Указание:
1. Отворете
файла
Spreadsheets/24/
Expenses.xlsх. В него са въведени цените на
неща, които можем да си купим през деня.
2. В клетката E2 запишете сумата, с която разполагате за деня.
3. Попълнете в колоната D5:D14 количествата и наблюдавайте как се променят суми-
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нова. В урока са подбрани, за да се демонстрират
определени възможности на програмата Excel.
Демонстрацията и указанията към задачите подпомагат усвояването на материала.
Междупредметни връзки: математика.
Оценяване: Устни и практически изпитвания

Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методични ресурси: учебник, диск,
електронен учебник
Организация на учебната среда:
Теоритичните знания в урока са сравнително
малко, защото за този клас е предвидено само начално запознаване с електронни таблици. Новите
понятия се учат преди всичко на практическа ос81

ТЕМА 7. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛЯ
Повечето от включените в диска презентации са със съотношение на страните 4:3, докато PowerPoint
2016 по подразбиране предлага 16:9. За болшинството проектори в училищата 4:3 е стандартното съотношение, другото (16:9) се получава със скриване на част от пикселите, което намалява и без това малкия им брой. Учителят трябва да реши с какво съотношение учениците да правят новите презентации.
Има няколко начина да се променят настройките на PowerPoint така, че новите презентации да започват със съотношение 4:3. Информация как да стане това може да се намери в интернет.

Урок 26
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В КОМПЮТЪРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. РАЗГЛЕЖДАНЕ
И ДЕМОНСТРИРАНЕ НА НОВИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
26

Преминаването към режим Slide Show
може да стане по няколко начина. Един от
тях е Slide Show --> From Beginning

Думата презентация е произлязла от
латинската praesento. Тя означава представяне на информация от лектор пред публика. Думи със сходно значение са доклад,
демонстрация, лекция, представление.

Компютърната презентация е софтуерен продукт, който се използва за онагледяване при представянето (презентирането) на информация. Съществуват редица
програми за създаване на компютърни презентации. Една от най-често използваните
е Microsoft PowerPoint.

Да разгледаме една готова презентация.
1. Стартираме програмата PowerPoint
от иконата
или Start --> All apps -->
PowerPoint 2016.
2. В зависимост от това как е настроена
програмата, може да се появи стартов екран или основният прозорец на програмата.
В първия случай щракваме върху Open
other presentations, a във втория – върху
File. В следващия екран избираме Browse.

Показването на презентацията от първия ѝ слайд може да започне и с натискане
на клавиш F5 от клавиатурата. Също така
показването може да започне от текущия
слайд със Slide Show --> From Beginning
или с бутона
, който се намира долу вдясно на прозореца.

Какви особености при изпълнението
на тази презентация забелязахте?
Мултимедийни презентации
В слайдовете на първата презентация
имаше текст и снимки, а във втората – и
звук. В презентацията може да има и други видове аудиовизуална информация, като
аудио- и видеоклипове, диаграми, рисунки.

В този режим се виждат повече слайдове от презентацията.
2. С плъзгача и бутоните (2) да променим
мащаба така, че да се виждат всички слайдове. Слайдовете може да разместваме,
като ги влачим с мишката.
3. След като подредим презентацията, с
бутона (3) може да се върнем към режим
Normal.

4. Да запишем презентацията на диска
с ново име. Както и при другите програми,
с които сме работили, това става с File -->
Save As --> Browse.

Компютърен продукт, който съдържа
различни видове информация, се нарича мултимедиен.

3. В отворилия се прозорец намираме
папката Presentations на диска и отваряме
файла AfricanAnimals.pptx.

Смяната на слайдовете при режим
Slide Show става с левия бутон на мишката
или с произволен клавиш на клавиатурата.
Накрая се показва черен екран, а при следващото натискане на бутон или клавиш се
връщаме към режим Normal (редактиране).
Режимът на визуализация Slide Show
може да бъде прекъснат във всеки момент
с натискане на клавиш Esc.

Думата „мултимедия“ понякога погрешно
се използва вместо „проектор“. Това не е
правилно.
Да разгледаме една мултимедийна презентация – „Дървени духови инструменти“.
Да отворим файла WoodMusInstr.pptx и да
стартираме презентацията.

АЗ МОГА
Задача 1. Заредете и разгледайте
презентацията 7 wonders.pptx от папка
Presentations на диска към учебника.

Режими на визуализация

Компютърната презентация, подготвена
с PowerPoint, се състои от слайдове. Всеки от слайдовете може да съдържа текстове, картинки или друг тип информация. При
представяне на презентацията пред публика тези слайдове се показват последователно на екрана.

Програмата PowerPoint има няколко режима на визуализация на слайдовете.
Те могат да се разделят на два вида – за
редактиране на съдържанието и за показване на презентацията пред публика.

Освен слайдове в една презентация
може да има и други елементи – анимирани преходи и ефекти, звук, видеоклипове.

Когато искаме да покажем презентацията пред публика, трябва да използваме друг
режим, например Slide Show (Слайд шоу).
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Каква е разликата в начина на показване на презентацията при този
режим?
Нека сега разгледаме друга презентация – „Познавате ли България“.
1. Затворете прозореца на PowerPoint.
2. Отворете с File Explorer папката Presentations.
3. Щракнете бързо два пъти върху файла
BgViews.pps. Разгледайте презентацията.
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Дидактически цели на урока:
• изброява основните елементи при компютърна презентация
• описва видовете информация, които могат да
се представят в презентация
• разглежда и демонстрира готова презентация
в различни режими на визуализация
• редактира готова презентация, като изтрива
или размества слайдове и запазва промените
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методически ресурси:
диск, електронен учебник

учебник,

Указание: Слайд може да изтриете от
списъка в лявата част на прозореца, като
щракнете върху него с десния бутон и от менюто изберете Delete Slide. Друг начин да го
изтриете е да го маркирате с левия бутон и
да натиснете клавиш Delete на клавиатурата.
Задача 2. Заредете презентацията Planets.pptx. Разместете слайдовете така, че
да са подредени според разстоянието на
планетите до Слънцето.

Освен Slide Show има и друг режим за
показване на презентации. Той се стартира
с бутона
(Reading View) долу вдясно на
екрана. Да опитаме.

Елементи на компютърна
презентация

82

Да подредим слайдовете в презентацията така, че да се показват в реда, по който
са във втория слайд.
1. Режимът Normal е удобен при редактиране на отделен слайд. Когато трябва да
разместваме слайдове, по-удобен е режимът Slide Sorter. Той се извиква с бутон (1)
долу вдясно на прозореца.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В КОМПЮТЪРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ДЕМОНСТРИРАНЕ НА НОВИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Какви видове информация има в тази
презентация?
Във втория слайд на презентацията
има списък на музикалните инструменти. Какво несъответствие между
него и следващите слайдове забелязахте?

По какво слайдовете на тази презентация се различават от слайдовете на предишните?
Разгледайте презентацията. В нея има
един излишен слайд. Намерете го и го изтрийте. Запишете презентацията под име 7
wonders-m.pptx във вашата папка.

Запишете презентацията под
Planets-m.pptx във вашата папка.

името
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Организиране на учебната среда:
Урокът дава широки възможности за активиране интереса на учениците. Примерите и задачите
са избрани от различни учебни предмети. Този
урок е изключително благоприятен учениците да
обогатят знанията си и да придобият практически
умения , за да се справят успешно по други предмети.
Междупредметни връзки: БЕЛ, география и
икономика, история и цивилизация, математика,
музика, човекът и природата, технологии и предприемачество
Оценяване: Устни и практически изпитвания

Урок 27
СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА
ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
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СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
СЪДЪРЖАЩА ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

Дизайн на презентация
Преди да започнем да правим презентация, трябва добре да обмислим с каква
цел и за кого я правим и как ще я използваме. В зависимост от това избираме какъв
да бъде дизайнът на презентацията.

!

Дизайнът или художественото
оформление на една презентация
включва подбора на шрифтовете,
цветовете, разположението на
текста и изображенията в слайдовете, анимираните преходи и ефекти.

Когато решаваме какъв да бъде дизайнът
на нашата презентация, трябва да спазваме някои правила. Повече за тях може да
научим от презентацията Rules.pptx, която е в папката Presentations на диска към
учебника.

?

Какви видове информация може да
съдържа една презентация?

За нашата презентация може да нарисуваме картринки с графичен редактор, може
да направим снимки с цифров фотоапарат,
може да потърсим рисунки и снимки в интернет. Също така програмите от пакета
Microsoft Office идват с галерия от изображения, които може да използваме в презентации и текстови документи.
Съдаване на презентация
Да стартираме PowerPoint.

В предишните презентации видяхме, че
слайдовете може да имат различно съотношение на страните си. По подразбиране
програмата ни предлага широк слайд, но
мнозинството проектори работят с по-тесен. Затова, преди да започнем да правим
презентацията, ще изберем друг размер на
слайдовете.
Отваряме менюто Design и щракваме
върху Slide Size в дясната му част. От появилото се меню избираме Standard (4:3).

Първият слайд от нашата презентация е
готов. Сега трябва да отворим нов слайд.
В лентата Home се намира бутонът New
Slide. Той се състои от две части. Да щракнем върху долната, където е надписът.

Ще се отвори прозорец, в който може да
изберем разположението на контейнерите
в слайда.

Избираме разположението Title and
Content (Заглавие и съдържание). Ще се отвори нов слайд с текстов и комбиниран контейнер. В долния комбиниран контейнер има
шест бутона. С тях избираме вида информация, която ще съдържа контейнерът.

Щракваме с левия бутон върху Pictures.
Отваря се прозорец, в който трябва да посочим файла с картинката. Избираме файла
Рarlament.jpg от папката Presentations/Sofia
и потвърждаваме Insert. След като картинката се зареди, в текстовия контейнер над
нея въвеждаме „Сградата на Народното събрание“.

ил. c 34
В работната област е първият слайд на
презентацията. В него има две правоъгълни полета с надписи Click to add title и Click
to add subtitle (щракни, за да добавиш заглавие, и щракни, за да добавиш подзаглавие). Това са т. нар. контейнери за текст.
В момента те са празни. При щракване с
левия бутон в контейнера в него се появава
текстов маркер и може да добавяме текст.

!

Празните контейнери се виждат в
режим на редактиране, но не и при
показване на презентацията.

В първия контейнер въвеждаме заглавието на презентацията „София – нашата
столица“. Втория може да оставим празен
или да въведем в него още текст, например
името на автора на презентацията.

Освен текстови в слайдовете може да
има и комбинирани контейнери. В тях
може да поставим не само текст, но и други
видове информация – картинки, диаграми,
аудио- и видеоклипове.
АЗ МОГА
Задача 1. Довършете презентацията за
София.
Указание:
1. Стартирайте програмата PowePoint и
направете първите два слайда, като изпълнявате дадените в урока указания.
2. Вмъкнете нов слайд. За разнообразие
щракнете върху горната половина на бутона New Slide.

?

Какво се случи?

При щракване върху горната половина
на бутона New Slide програмата вмъква
слайд от последния избран от нас вид. Ако
искаме да е от друг вид, може да щракнем
върху бутона Layout. Ще се отвори познатия ни прозорец, от който може да сменим
вида на слайда.
3. Изберете слайд от вида Two Content.
Заредете в комбинираните контейнери
картинките twin1.jpg и twin2.jpg. В текстовия контейнер въведете „Две стари сгради
– близнаци“.
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Дидактически цели на урока:
• създава кратка собствена презентация, съдържаща текст и изображения
• избира подходящ за дадена тема дизайн
• вмъква изображение от галерия и файл в презентация
• съхранява и зарежда създадена презентация
• познава правилата при създаване на презентация и посочва често допускани грешки
Методи на преподаване и учене: лекция, беседа, дискусия, онагледяване
Учебно-методически ресурси:
диск, електронен учебник

учебник,

Организация на учебната среда:
Предлагаме ви няколко препоръки, които можете да споделите с учениците при подготовката
им на презентацията:
• Да си изяснят каква е целта на презентацията.
• Как и с какви средства ще постигнат целта си.
• Броят и съдържанието на слайдовете да е
добре съобразен.

• Да се помисли добре за началото и края.
• Основната идея на слайдовете е не да са пълни с информация и ефекти, а да се онагледят
моменти от презентацията, които да направят съдържанието и по- достъпно за публиката.
• Анимацията и мултимедийните ефекти са
като солта – трябва да се използват с мярка.
• Всеки слайд трябва да е необходим.
Добре е да им покажете различни презентации, създадени с различни цели. Покажете им как
се стартира презентация и как се разглежда. За
целта сме Ви предложили презентациите „ Животните в Африка“, „Познавате ли България“ и
мултимедийната презентация „Дървени духови
инструменти“. За самостоятелна работа на учениците сме Ви предложили презентациите „7
wonders“ и „Planeti“.
Междупредметни връзки: БЕЛ, география,
история, математика, музика, човекът и природата, технологии и предприемачество
Оценяване: Практически изпитвания
83

Урок 28
УПРАЖНЕНИЕ

28

УПРАЖНЕНИЕ

Интерактивни презентации

Дидактически цели на урока:
• създава кратка собствена презентация, съдържаща текст и изображения;
• избира подходящ за дадена тема дизайн;
• вмъква изображение от галерия и файл в презентация;
• съхранява и зарежда създадена презентация;
• познава правилата при създаване на презентация и посочва често допускани грешки.
Методи на преподаване и учене: самостоятелна работа
Учебно-методически ресурси:
диск, електронен учебник

учебник,

Организация на учебната среда:
Урокът предлага възможности за разнообразна
практическа дейност. Той е заключителен за раздела и задачите в него могат да включват всички
усвоени знания за изработване на презентации.
Естествен стимул за интереса на учениците е
подготовката на презинтации по всички учебни
предмети. В зависимост от нивото на класа можете да дадете индивидуални задачи по различни
теми и да покажете пред класа най-сполучливите
решения.
При разработването на презентация се налага
да се въвежда и редактира текст, да се вмъкват
графични изображения, таблици и диаграми и,
разбира се, да се потърси подходяща информация в интернет пространството. Менютата за
редактиране и форматиране на MS Power Point
са подобни на съответните менюта в другите
продукти на MS Office и уменията на учениците,
придобити при изучаване на другите раздели, с
лекота се вписват и тук.
Разгледайте презентацията с правила, която
имате на диска към учебника.
Стартирайте MS Power Point. В работната
област виждаме първия слайд. В него има две
правоъгълни полета с надписи Click to add title
и Click to add subtitle (Щракни, за да добавиш
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Слайдовете в презентациите, които разгледахме досега, са подредени и се показват в предварително зададен ред. Има и
друг вид презентации, при които редът на
показване на слайдовете не е предварително зададен, а се определя от действията (най-често с мишката) на потребителя.
Такива презентации се наричат интерактивни.
Задача 1. Разгледайте една интерактивна презентация.
Указания: Отворете и стартирайте
презентацията WMI_Int.pptx от папката
Presentations. Това е интерактивния вариант на презентацията за музикалните инструменти, която вече сте виждали.
Във втория слайд има меню, от което
може да изберете кой инструмент да видите в следващия слайд.

?

на ботаническата градина. Направете от
тях фотоалбум.
Указание:
1. Стартирайте програмата PowerPoint.
2. От лентата Insert изберете Photo Album.

3. Отваря се нов прозорец Photo Album.
Щракнете върху File/Disk и намерете папката, в която са снимките.

В какви случаи ще предпочетете да
използвате едната, а в какви – другата презентация?

Задача 2. Проверете знанията си за континентите с една интерактивна презентация.
Указания: Отворете папката Presentations с File Explorer и щракнете бързо два
пъти върху файла Continents.ppsx.
Фотоалбум
Понякога искаме с една презентация
да покажем свои снимки на приятели,
без да слагаме много текст. Програмата
PowerPoint ни дава възможност бързо и
лесно да направим фотоалбум от снимки.
Естествено преди това трябва да запишем
снимките в една папка.
Задача 3. В папката Presentations/ BotGarden имаме снимки от наше посещение
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4. Може да посочвате снимките една по
една и да ги вмъквате в презентацията с бутона Insert.
Има и по-лесен начин. Щракнете върху
първата снимка. Натиснете клавиш Shift на
клавиатурата и, без да го пускате, щракнете върху последната снимка. Така ще маркирате всички снимки. Вмъкнете ги с Insert.
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заглавие и щракни, за да добавиш подзаглавие).
Покажете им как да си добавят нов слайд. Разгледайте различните дизайни и как се вмъкват картинки в презентация.
Предлагаме Ви упражнения за довършване на
презентации, както и за създаване на нови
Междупредметни връзки: БЕЛ, география и
икономика, история и цивилизация, математика,
музика, човекът и природата, технологии и предприемачество
Оценяване: Практически изпитвания

Урок 29
ОБОБЩЕНИЕ
Дидактическа цел на урока: да се направи
обобщаване и ситематизиране на знанията за
работа с офис пакета. Чрез практическо решаване на задачи да се покажат действията на едни и
същи команди.
Задачи:
1. Задача за въвеждане, редактиране, форматиране на текст с текстообработваща програма Word.
2. Задача за изтриване и въвеждане стойности
на клетки в ексел.
3. Записват стойност в клетка, която е зададено
нестандартно форматиране на текст. Със знанията си от създаване и редактиране на графично
изображение могат да намерят верния отговор,
записан в запълнена клетка.
4. Учениците определят адрес на клетка и записват стойност в нея.
5. Решавайки позната задача от предмет математика, учениците записват решението вместо на
лист на електронна таблица. Променяйки дадената обиколка се вижда автоматичната промяна
на изчислените стойности – предимство на електронна таблица и разлика с калкулатор.
6. В края на учебната година учениците отговарят на въпроса: „Науката География е наука за...“.
Озаглавени са слайдовете, те допълват с отговори,
и резултат на което получават презентация.
7. Върху готов шаблон да се напишат основните правила необходими за безопасно сърфиране
в интернет.
Правила за представяне на презентация.
Към всяка задача са дадени указания в учебника.
Като е дадено началото на последователността от
действия по-лесно се съставя алгоритъм.
Методи на преподаване и учене – беседа ,
анализ на условия и решения на задачи
Учебно методически ресурси – компютърна
система, диск към учебника
Насоки за организиране на учебната среда
Зад. 1. В отворения файл, учениците обобщавайки знанията си за геометрични фигури, интуитивно могат да допълнят съдържанието на файла.
Зад. 2. Таблично и схематично представяне на
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ОБОБЩЕНИЕ

Задача 1. Отворете файла Summary/29/
Geom.docx. Форматирайте текста по следния начин:
• Заглавието да е центрирано и удебелено, с размер на буквите 16pt;
• geo, -metri и числата да са оцветени в
син цвят и наклонени;
• Подчертаните редове да са с червен
цвят и размер 14pt;
• За всяка фигура довършете изречението: Лицето на ....... е равно ..........
Запишете файла с промените във вашата папка.
Задача 2. Отворете файла Summary/29/
Words.xlsx. Под всяко изображение напишете вярното значение на думите. Попълнете празните клетки, като следвате указанията. Съхранете файла във вашата папка.
Указание:
• В празните клетки на редове 4 и 10
(значение) поставете правилната буква(и), като изберете от оцветените с
червен цвят.
• В ред 6 (синоними) са въведени по три
думи за всяка колона. Някои от тях не
са синоними на думите от ред 4. Изтрийте ненужните.
• В ред 12 запишете думата от ред 10 в
единствено число.
Задача 3. Кое е най-голямото число, в записа на което участват цифрите 1, 5, 6, 8, ако
знаем, че сборът от цифрите на десетиците
и стотиците му е 6? Отворете файла Summary/29/Number.xlsx и запишете числото.
В една от клетките на таблицата е записан верният отговор. Намерете я и проверете дали правилно сте определили
числото.
Съхранете файла във вашата папка.
Задача 4. Отворете файла Summary/29/
Hide-show.xlsx. Открийте кои букви са скрити зад цифрите, като знаете, че на една и
съща буква отговаря една и съща цифра, а

на различни букви – различни цифри. Попълнете откритите цифри. Съхранете файла
с решената задача във вашата папка.
Указание: Кое едноцифрено число, събрано с 5, дава двуцифрено число с еднакви цифри?
Задача 5. Отворете файла Summary/29/Rectangle.xlsx. В него е начертан
правоъгълник, разделен с отсечка на два
квадрата. Периметърът на правоъгълника е
96 cm.
На колко са равни широчината и дължината на правоъгълника? Пресметнете ги и
запишете изчислените стойности в отбелязаните клетки. Съхранете файла във вашата папка.
Задача 6. Отворете с PowerPoint файла Summary/29/Geography.pptx, довършете
презентацията на тема география, като отговорите на въпросите и допълните слайдовете с текст и изображения. Съхранете
файла във вашата папка.
Указание: Потърсете в интернет информация с ключови думи „география“ и „велики географски открития“.
Задача 7. Направете презентация на
тема „Безопасна работа в интернет”.
Указание: Заредете презентацията от
файл Summary/29/Safety rules.pptx. Допълнете текста в слайдовете. Запишете готовата презентация във вашата папка.
Задача 8. Как се представя презентация
пред публика? Какви правила е необходимо да спазва презентиращият? Проверете
дали може да отговорите на тези и други
въпроси.
Указание: С File Explorer отворете папката Summary/29/Rules/ Намерете в нея
файла Rules_prezentation.html и щракнете
бързо два пъти върху него. С влачене преместете изреченията с различни твърдения
в колоните „вярно“ (Yes) и „грешно“ (No).
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данни. Решават се задачи докато се упражняват
и обобщават действията триене и въвеждане текстова информация в електронна таблица.
Зад. 3. Причинно-следствена връзка запълване.
Въвеждане на стойност във обединени клетки.
Зад. 4. Занимателна задача показва запазване
предварително форматиране без да е въведена
стойност.
Задача 5. Практическо изпълнение на задача
за редактиране и съхраняване на файл. Очевидна
разлика между калкулатор и електронна таблица.
Зад. 6. Обобщение на знания, получени през
учебната година по новия предмет география.
Търсене на информация в интернет. Въвеждане на
текст, графика и тяхното разпределение на слайд.
Зад. 7. Обобщавайки знанията си за интернет всеки ученик създава и представя на учителя презентация на тема „Безопасно сърфиране в интернет“.
Зад. 8. Чрез изброени твърдения, които учениците да поставят в съответни полета „Да“ или
„Не“ с в беседа с учителя да се устоновят правила за представяне на презентация.
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ТЕСТ ЗА ИЗХОДЯЩ
КОНТРОЛ

Име, фамилия
Клас

Номер

1. Свържете българските и английските
наименования на елементите от потребителския интерфейс.
а) Лента на задачите		1. Ribbon
б) Поле за отметка		2. Status Bar
в) Лента с инструменти		3. Task Bar
г) Ред за съобщения		4. Check Box

6. Свържете разширенията на имената на
файлове с вида на информацията, записана в
тях.
а) .exe
1. Текст
б) .bmp
2. Програма
в) .docx
3. Презентация
г) .ppts
4. Изображение

2. Най-общо елементите на компютърна система могат да се разделят на:
а) звукозаписни и видеозаписни;
б) преносими и стационарни;
в) хардуер и софтуер;
г) входни и изходни.

7. Свържете разширенията на имената на
файлове с програмата, която може да се използва за да се отворят и редактират.
а) .docx
1. Paint
б) .png
2. Excel
в) .pptx
3. PowerPoint
г) .xlsx
4. Word

3. Свържете информационните дейности с
елементите от компютърната система, които
се използват за тях.
а) Събиране
1. Процесор
на информация
б) Съхранение
2. Клавиатура
на информация
в) Обработка
3. Принтер
на информация
г) Разпространение
4. Памет
на информация
4. Кое от изброените е носител на информация?
а) файл;
б) папка;
в) твърд диск;
г) програма.
5. Не можем да сменим името на файл, когато:
а) е записан на оптичен диск (CD или DVD);
б) е записан на диск C:;
в) съдържа кодиран текст;
г) е получен по електронната поща.
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8. Поставете липсващите думи.
За да ползвате интернет, компютърът трябва да
притежава необходимия ................... и свързващи
устройства. Чрез тези ................... се свързвате
с вашия доставчик на услугата ................... до
интернет. Връзката може да бъде кабелна или
.................... За по-бърз и качествен достъп напоследък все по-често се използват ...................,
сателитни и радиовръзки.
Думи за избор:
устройства, поща, кабели, безжична, хардуер,
подземни, достъп, безплатна, оптични
9. Всеки интернет сайт трябва да има:
а) машина за търсене на информация;
б) уникален уеб адрес;
в) уникална информация;
г) име, задължително изписано на латиница.
10. . С коя програма можете да прослушвате
AudioCD?
а) Windows Media Player;
б) Windows File Player;
в) Windows Sound Recorder;
г) Microsoft Internet Explorer.

11. . С програмата Paint можем да обработваме файлове с разширения:
а) .doc, .gif, .bmp;
б) .tif, .png, .bmp;
в) .tif, .ppt, .gif;
г) .bmp, .xlsx, .gif.

17. Попълнете с букви а – г последователността от действия:
За преместване на текст от едно място на друго: 1. .....; 2. .....; 3. .....
За копиране на текст: 1. .....; 2. .....; 3. .....

12. Прозрачност на фона на изображението
се избира от:
а) File -> Print -> Transparent print;
б) Home -> Edit colors -> Transparent color;
в) View -> Display -> Transparent;
г) Home -> Select -> Transparent selection.

а) Десен бутон ->Cut или бутон Cut от лентата с инструменти;
б) Маркиране на текста;
в) Десен бутон ->Paste или бутон Paste от
лентата с инструменти;
г) Десен бутон ->Copy или бутон Copy от
лентата с инструменти.

13. За да въвеждаме текст с цветен фон в
програмата Paint трябва да изберем:
а) Text -> Transparent;
б) Text -> Opaque;
в) Text -> Edit colors -> Add fill color;
г) Home -> Fill -> Solid color.

18. Основните елементи, характерни за електронните таблици са:
а) текст, числа, формули;
б) клетки, редове, колони;
в) менюта, бутони, работна област;
г) клетки, данни, правила.

14. Основни структурни единици на текстов документ са:
а) символ, дума, изречение, абзац;
б) символ, дума, препинателен знак, абзац;
в) дума, изречение, enter;
г) буква, интервал, препинателен знак, изречение.

19. Основното предназначение на електронните таблици е:
а) въвеждане и редактиране на текст;
б) съставяне на каталози и брошури;
в) изчисления и графично представяне на
данни;
г) логически игри.

15. С тройно щракване върху дума от текста се маркира:
а) дума;
б) изречение;
в) абзац;
г) целия текст.

20. Диаграма е:
а) програма за сравняване на данни;
б) графично представяне на множество от
числови данни;
в) таблица с цифрови данни;
г) всеки файл, създаден с програмата
Microsoft Excel.

16. Маркирана част от текста може да се
изтрие:
а) с натискане на клавиш Delete от клавиатурата;
б) като започнем да въвеждаме нов текст от
клавиатурата;
в) като щракнем върху маркирания текст с
десния бутон и изберем Cut;
г) по трите начина.

21. Кое от изброените не е вид диаграма,
създадена с Excel:
а) звукова диаграма;
б) кръгова диаграма;
в) стълбовидна диаграма;
г) линейна диаграма.
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22. Диаграмите в Excel се създават:
а) като се използват данните от клетки от
таблицата;
б) като се използват инструменти за чертане с геометрични фигури;
в) като се чертаят с друга програма, например Paint;
г) като се зареждат от интернет.
23. Компютърна презентация е:
а) програмата Microsoft PowerPoint;
б) представяне от лектор пред публика на
информация;
в) програма, която се използва за създаване
на последователност от слайдове;
г) софтуерен продукт, който се използва за
онагледяване при представянето на информация.
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24. Компютърната презентация, създадена
с PowerPoint се състои от:
а) изображения;
б) параграфи;
в) слайдове;
г) страници.
25. Мултимедиен компютърен продукт е:
а) всеки продукт, който е създаден с програмата PowerPoint;
б) компютърен продукт, създаден с програмата Paint;
в) компютърен продукт, който съдържа
само звукова информация;
г) компютърен продукт, който съдържа
различни видове информация.

Тестът включва 25 въпроса. Необдими са 20 минути от часа за решаването му.
Ключ за верните отговори
1

2

3

4

5

6

7

8

а-3; б-4;
в-1; г-2

в

а-2; б-4;
в-1; г-3

в

а

а-2; б-4;
в-1; г-3

а-4; б-1;
в-3; г-2

хардуер; устройства;
достъп; безжична; оптични

9

10

б

а

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

б

г

б

а

в

г

1-б, 2-а, 3-в;
1-б, 2-г, 3-в

б

в

б

а

а

г

в

г

tОчаквани резултати и усвоени понятия

Въпроси

Развиване на уменията за общуване на чужд език

1

Познава понятията софтуер, хардуер, компютърна система

2

Свързва основни информационни дейности с елементи на компютърната система

3

Разпознава най-често използваните носители на информация

4

Извършва основни действия с файлове и папки

5

Познава най-често срещаните разширения на файлове

6, 7

Използване на интернет

8, 9

Използва компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация

10

Използва компютърни програми за възпроизвеждане на звукова информация

11

Прозрачност на изображение

12

Избира подходящи шрифт, размер и цвят на текста

13

Разграничава структурните единици на текстов документ

14

Маркира основните структурни единици в текст

15

Извършва преместване, копиране, изтриване и вмъкване на маркиран текст

16, 17

Посочва основните елементи на електронната таблица

18

Обяснява предназначението на електронни таблици

19

Обяснява предназначението на електронни таблици

20, 21

Прави връзка между данни и тяхната графична интерпретация

22

Компютърна презентация

23

Основни елементи на компютърна презентация

24

Видове информация, които могат да се представят в презентация; мултимедия

25

89

Оценяване на теста – за всеки верен отговор се дава по една точка. Оценката се определя по таблицата
Точки

Оценка

23-25

Отличен

6

19-22

Мн. добър

5

15-18

Добър

4

10-14

Среден

3

0–9

Слаб

2

Оставащите минути от часа може да се използват за представяне на портфолия на ученици или за решаване на допълни задачи за дооформяне на оценките.

ТЕМИ ЗА ПРОЕКТНА РАБОТА
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Кмпактдискът е неразделна част от учебника. В него са дадени необходими ресурси към всеки урок
за нови знания, за упражнение и за обощение. Използването на диска улеснява работата по примерите,
дадени в уроците. За голяма част от задачите в упражненията са предложени текстове, презентации за
довършване, аудио и видео материали, галерии със снимков материал.
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