
Издателска къща • Анубис •

КОМПЮТЪРНО
МОДЕЛИРАНЕ

.КЛАС

КНИГА
ЗА УЧИТЕЛЯ

Иван Душков • Даниела Кожухарова
Елена Димитрова • Станислава Христова



© Иван Николаев Душков, Даниела Тодорова Кожухарова, Елена Труфчева Димитрова, 
 Станислава Величкова Христова, автори, 2018 г.
© Владимир Марков Минчев, графичен дизайн и корица, 2018 г.

© ИК „Анубис“ ООД, 2018 г.

 ISBN 978-619-215-230-7



СЪДЪРЖАНИE

1. Учебното съдържание по компютърно моделиране в трети клас и реализацията му  
в учебника. Общо представяне на учебния комплект и концепция на авторския екип  ....... 4

2. Примерно годишно разпределение ........................................................................................ 7

3. Начален инструктаж за учениците ....................................................................................... 14

4. Примерни методически насоки за уроците ......................................................................... 16

5. Електронни ресурси по уроци .............................................................................................. 47



4

Учебният комплект се състои от учебник, CD и 
книга за учителя. Темите  в него са разработени в съ-
ответствие с изискванията на учебната програма по 
компютърно моделиране в трети клас, очакваните ре-
зултати от обучението в различните области на ком-
петентност и връзката им с отделните ключови ком-
петентности.

Учебният предмет компютърно моделиране е осно-
вополагащ за придобиване на дигитална компетент-
ност. Чрез обучението се придобива ключовата ком-
петентност 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. Компетентностите, които е необходимо да се 
придобият, са критично мислене, справяне с пробле-
ми, вземане на решения, инициативност, творчество, 
поемане на отговорност и работа в екип.

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

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

• разпознава вида на данните, с които работи, и знае 
как да запазва и изтрива файлове

• изразява идеи чрез моделиране във визуална сре-
да за блоково програмиране

• създава анимиран проект с използване на алгори-
тми с условие и повторение

• различава дигитална и реална идентичност и знае 
основни правила за работа в дигитална среда.

Очакваните резултати от обучението по КМ в 
3. клас в четирите области на компетентност са:

Област на компетентност – Дигитални устрой-
ства

В резултат на обучението си ученикът:
• Знае как да започне и приключи работа с конкрет-

но стационарно или мобилно дигитално устройство
• Познава основните компоненти на дигиталното 

устройство и правилата за защита
• Познава основните здравни, екологични и етични 

норми при работа с дигитални устройства
• Знае, че дигиталните устройства могат да из-

пълняват задачи, ако им зададем ясни и точни ко-
манди чрез специална среда, наречена операционна 
система.

Област на компетентност – Дигитална иден-
тичност

В резултат на обучението си ученикът:
• Знае, че за участие в дейности в дигитална среда 

трябва да има дигитална идентичност
• Прави разлика между дигитална и физическа 

идентичност

• Знае защо не трябва да предоставя лични данни в 
дигитална среда

• Познава основните заплахи в дигитална среда и 
знае как да получи помощ при необходимост. 

Област на компетентност – Информация
В резултат на обучението си ученикът:
• Посочва примери за различни видове информация
• Знае, че данните в дигиталните устройства се съх-

раняват във вид на файлове, които може да се съхра-
няват в папки

• Разпознава файлове с различен вид информация в 
средата, в която работи

• Разпознава и сравнява мерни единици за големи-
ната на файловете

• Знае как да именува, запазва и изтрива файлове в 
средата, в която работи

• Разбира, че дигиталните ресурси може да не са сво-
бодни за използване, копиране и разпространяване.

Област на компетентност – Алгоритми
В резултат на обучението си ученикът:
• Познава една визуална среда за блоково програ-

миране, с която може да създаде дигитално съдържа-
ние

• Използва визуална среда за реализация на линеен 
алгоритъм

• Използва изучаваната визуална среда за експери-
ментиране

• Създава проект, включващ повторения и условия
• Създава проект, който включва анимация с повече 

от един обект и използване на звук и текст
• Представя в реална и виртуална среда свой проект.

Обучението по компютърно моделиране в начален 
етап е насочено към овладяване на начални знания, 
умения и отношения, свързани с изграждане на диги-
талната грамотност на учениците чрез създаване на 
компютърни модели на познати обекти, процеси и яв-
ления и експериментиране с тях. 

В резултат на обучението учениците ще:
• включват и изключват безопасно конкретно ста-

ционарно или мобилно дигитално устройство
• познават основните компоненти на стационарни и 

мобилни дигитални устройства
• познават здравните норми при работа с дигитални 

устройства
• задават ясни и точни команди на дигиталното ус-

тройство с цел изпълнение на различни задачи
• създават личен аватар в среда за управление на 

учебния процес
• правят разлика между дигитална и физическа 

идентичност
• знаят, че данните в дигиталните устройства се 

съхраняват във вид на файлове, които може да се съх-
раняват в папки

УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 
В ТРЕТИ КЛАС И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ В УЧЕБНИКА
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• познават работното поле и ще се ориентират в 
конкретна физуална среда

• подреждат блокове в указана линейна последова-
телност във визуална среда, като извършват действи-
ята плъзгане и спускане

• създават истории с герои по зададен сюжет чрез 
блокове във визуална среда

• сглобяват крайна последователност от блокове, 
реализиращи цикличен алгоритъм

• създават анимирана картичка
• споделят готови проекти в интернет
 
Учебното съдържание е представено в следните ос-

новни теми:
1. Дигитални устройства
2. Управление на дигитална идентичност
3. Конструиране на последователни действия
4. Конструиране на повтарящи се действия
5. Визуална среда за програмиране
6. Работа с текст и звук във визуална среда
7. В света на анимацията.
Акцентът в обучението в трети клас е върху ус-

вояване на знания и умения за работа с дигитални 
устройства, работа с файлове, създаване на аними-
рани проекти с използване на алгоритми с условия и 
повторения чрез визуална среда за блоково програ-
миране. Реализирането на компютърните модели във 
визуална среда се подготвя с нагледни материали в 
позната на учениците среда и изпълнение на алгори-
тми със средства на тази среда – албуми с блокове 
и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани 
устройства и др.

Чрез темите, заложени в програмата, се цели и за-
познаване с дигитална идентичност, основни прави-
ла за работа в дигитална среда, развитие на комуни-
кационни умения, логическо мислене и творчество. 
Учениците използват програмна среда, чрез която 
създават свои интерактивни истории и анимации. 
При развиване на умения по програмиране се усъ-
вършенстват умения за прецизност при детайли чрез 
задаване на характеристиките на обектите и управле-
нието на движението им. Обучението е с практическа 
насоченост и включва активна работа с преподава-
тел и разнообразни задачи за самостоятелна работа, 
свързани с изучавани теми по други учебни предме-
ти.

Създаването на профили за работа в дигитална сре-
да трябва да бъде под контрола на учител или родител.

Учебникът е структуриран по уроци. Разработе-
ни са 32 урока (включително и уроци за проверка и 
оценка на знанията). Спазено е препоръчителното 
процентно разпределение по видове уроци съгласно 
учебната програма.

Учебникът съдържа обръщение към ученика и ука-
зания как да използва този учебник, както и кратко 
описание на рубриките. Има ясен апарат за ориенти-
ране, като добре са отделени и оцветени различните 
видове уроци и дейности. 

Учебникът съдържа четири вида уроци – за нови 
знания и умения, за упражнения и работа по проект, 

за затвърдяване на новите знания и за обобщение и 
диагностика на входното и изходното ниво. По-голя-
ма част от часовете са предвидени като комбинирани 
уроци, в които освен получаването на нови знания 
учениците изпълняват и практически задачи. 

Освен задачите в учебника, за част от които има 
разработени ресурси в CD към учебника, се предлага 
и електронен вариант на учебника с допълнителни ма-
териали, който периодично ще се допълва и обновя-
ва. Електронният вариант на учебника сe състои от 82 
страници. Тези от 75 до 80 стр. включително съдържат 
61 видеоресурса, които нагледно показват изпълнение-
то на всички задачи в учебника за работа с програмния 
продукт Scratch. Тяхното използване ще допринесе за 
безпроблемното преподаване на материала.

Необходимо е в първия урок в компютърна зала да 
се проведе инструктаж с учениците.

Инструктажът се провежда за нормите и хигиенни-
те правила при работа с дигитални устройства, както 
и за правните и етични аспекти при работа с информа-
ционни технологии и за вредните последствия от про-
дължителни занимания и компютърни игри.

Специфични методи и форми за оценяване на 
постиженията на учениците

Знанията и уменията на учениците от трети клас 
се оценяват предимно чрез резултата от работата по 
проект, като за отделни теми и за обобщение се из-
ползват устни и писмени форми на проверка.

При оценяване на проект се използва критериална 
матрица, като се поставя оценка по всеки критерий.

За всички форми на оценяване поставената оценка 
е с качествен показател, който може да бъде изразен 
вербално или невербално.

Дейности за придобиване на ключовите компе-
тентности, както и междупредметни връзки

Компетентности в областта на българския език 
(примерни дейности и междупредметни връзки):

• съчиняване на текст по преживяна случка или по 
словесна опора за описание на сценарий

• създаване и записване на собствен текст в опреде-
леното за целта място

• въвеждане на текст в определените от дигиталната 
или визуалната среда места

• създаване на писмо или картичка за празник
• създаване на герои, коментиране на техни ка-

чества и постъпки.

Умения за общуване на чужди езици (примерни 
дейности и междупредметни връзки):

• използване на блокове, означени както на българ-
ски, така и на английски език

• използване на последователност от латински бук-
ви и/или знаци за създаване на дигитална идентичност.

Математическа компетентност и основни ком
петентности в областта на природните науки и на 
технологиите (примерни дейности и междупред
метни връзки):

• изчертаване на познати фигури чрез движения на 
герои.
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Дигитална компетентност (примерни дейности 
и междупредметни връзки):

• обработване на информация
• използване на дигитална идентичност
• прилагане на безопасни правила за работа в диги-

тална среда
• създаване на дигитално съдържание
• решаване на проблеми с използване на дигитални 

технологии.

Умения за учене (примерни дейности и междупре
дметни връзки):

• търсене и обработване на информация от различ-
ни източници

• откриване на грешки в собствен и чужд код.
Социални и граждански компетентности (при

мерни дейности и междупредметни връзки):
• пресъздаване на ситуации, които включват толе-

рантно общуване на героите.
Инициативност и предприемчивост (примерни 

дейности и междупредметни връзки):
• планиране, изготвяне и представяне на мултиме-

диен проект.
Културна компетентност и умения за изразяване 

чрез творчество (примерни дейности и междупре
дметни връзки):

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

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и 
за здравословен начин на живот и за спорт (пример
ни дейности и междупредметни връзки):

• изработване на мултимедийни проекти, свързани 
с опазването на околната среда, здравословното хра-
нене и начина на живот.

Общо представяне на учебния комплект  
и концепция на авторския екип

Учебникът запознава учениците с учебното съдър-
жание, предвидено по учебната програма, и реализира 
примерите на базата на средата Scratch.

Комплектът по компютърно моделиране (КМ) 
представлява система от дидактически средства, 
предназначена за ефективна реализация на целите на 
обучението. Той представя спецификата на блоковото 
програмиране и е практически насочен към усвояване 
на основните знания и широкия обхват на уменията, 
залегнали в учебната програма.

Особеностите на науката за компютърното програ-
миране предполагат да се акцентира върху приложна-
та страна на изучаването ѝ, което е и в основата на 
концепцията за структурирането и съдържанието на 
настоящия комплект.

Учебник
Спецификата на възрастта на учениците обуславя ре-

шението на авторите за сюжетно ориентираното пред-
ставяне на учебното съдържание. Учениците ще усвоя-
ват с лекота новите понятия и умения, като изпълняват 
определени задачи, свързани с разказаната история. 

Включените в уроците текстове от приключенския 

сюжет помагат на ученика да изпълнява задачите, 
придобивайки знанията и уменията, необходими за 
преминаване в следващо ниво на компетентност.

Включените в учебника уроци са: уроци за нови 
знания и умения; уроци за упражнения и работа по 
проект; уроци за затвърдяване на новите знания и за 
обобщение и уроци за диагностика на входното и из-
ходното ниво и са разпределени както следва:
Уроци за нови знания и умения НЗ 16 часа 50%
Уроци за упражнения и работа 
по проект У 10 часа 31%
Уроци за затвърдяване на нови-
те знания и обобщение О 4 часа 13%
Уроци за диагностика Д 2 часа 6%

Структура на учебника
Основният учебен материал в учебника е предста-

вен като комбинация между текст и визуални поясне-
ния (примери). 

Обособени са три рубрики, представени чрез ико-
ни (авторски изображения, наподобяващи блок от де-
монстрираната среда за програмиране в три различни 
цвята). Всяка икона посочва вида на предстоящата 
дейност. Рубриките служат за ориентир във вида на 
дейностите – за усвояване на нови знания, за инди-
видуална практическа работа и за работа в екип или с 
помощта на възрастен. Пиктограмите са оригинални, 
но ясни и разбираеми.  

Новите понятия се дефинират и въвеждат последо-
вателно, като освен с рубриката (съответната пикто-
грама за нови знания) се използва и знак за обознача-
ване на новото. За онагледяване на знанията и новите 
умения в средата на Scratch2.0 се ползва образ на ком-
пютърна мишка, като основен герой. Така се избягват 
стандартните образи на средата и се акцентира върху 
основните цели на предмета – запознаване и умения 
за работа с дигитални устройства и развитие на алго-
ритмичното мислене у учениците.

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

Апаратът за контрол включва два диагностични 
теста – входящ и изходящ тест, разположени в първия 
урок и в предпоследния. При поставяне на проблемни 
ситуации за разрешаване и теми за учебни проектни 
задачи е налице стремеж за осъществяване на меж-
дупредметни връзки. В учебника е предвидено да се 
работи в среда за визуално програмиране Scratch в ре-
жим офлайн, като са предвидени два урока (урок 4 и 
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Тази версия работи на Mac, Windows и някои версии 
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УТВЪРДИЛ

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

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Уроци за нови знания и умения НЗ 16 часа

Уроци за упражнения и работа по проект У 10 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и обобщение О 4 часа

Уроци за диагностика Д 2 часа

Годишен хорариум: 32 часа
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на
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ка Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Оценяване по теми и/или

раздели

Забележка
(дидактически средства, 

преструктуриране на учебно 
съдържание и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
IX 1 Знаеш ли 

нещо за 
Скрития 
свят?

Д Диагностика за познаване на някои дигитал-
ни устройства и степен на умения за работа с 
тях, достъп до интернет, наличие на акаунти в 
програми, игри и др. 

Запознава се с новия учебен предмет.
Въвежда се в сюжета.
Решава предложения тест.

Диагностика

IX 2 Кой живее 
в Скрития 
свят?

НЗ Знае, че устройството може да изпълнява 
различни задачи след задаване на точни и ясни 
команди. 
Знае, че чрез устройството може да се извърш-
ват определени дейности само ако е инсталира-
на съответна програма. 
Познава основните проблеми, свързани със 
здравословното състояние на човека, използ-
ващ дигитални устройства. 
Прилага правила за предотвратяване на физи-
ческа преумора и травми след продължителна 
работа в дигитална среда. 

дигитално устройство, 
хардуер, софтуер, про-
грама, входно и изходно 
устройство

Разглежда налично дигитално устройство.
Запознава се с компонентите на дигиталните 
устройства и някои изисквания за работа с 
тях.
Организира правилно компютърното си 
оборудване (добра светлина на екрана, добре 
поставени входно и изходно устройство, до-
бро разположение на стол и бюро, безопасно 
ниво на звук).

Текущо формиращо оценяване

X 3 Правила в 
Скрития свят

НЗ Прави разлика между дигитална и физическа 
идентичност. 
Познава основните заплахи в дигитална среда.

потребител, потребител-
ско име, парола

Запознава се с основните заплахи в дигитал-
на среда. 
Научава се как се реагира при заплаха, когато 
работи в глобалната мрежа.

Текущо формиращо оценяване

X 4 Аз в Скрития 
свят

НЗ Прилага правила за реакция при заплахи в 
дигитална среда. 
Знае, че не трябва да предоставя лична инфор-
мация при комуникация или работа във вирту-
ална среда. 

профил
(акаунт)

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

Текущо формиращо оценяване

X 5 Тайният език НЗ Познава основните понятия и умее да подреж-
да инструкции (команди).

команда, код Представя движението на обект по мозайка 
чрез блокове.

Текущо формиращо оценяване

X 6 Посещение 
при приятел в 
Скрития свят

НЗ Познава елементите на визуална среда за про-
грамиране.
Познава работното поле на конкретна визуална 
среда. 
Знае къде се намират отделните полета за про-
мяна на характеристики на герои. 
Ориентира се в цялостния прозорец на визуал-
ната среда. 
Различава менюта и бутони.

среда за програмиране, 
меню, бутон 

Извършва действията плъзгане и спускане на 
блокове в адаптирана визуална среда.
Подрежда части от блокове от цяло изобра-
жение във визуална среда.

Текущо формиращо оценяване

X 7 Движение в 
Скрития свят

НЗ Представя движението на обект по мозайка 
чрез блокове. 
Определя вида на блоковете.

блок, алгоритъм Познава различните блокове за движение. 
Подрежда блокове в указана последовател-
ност.

Текущо формиращо оценяване
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Д Диагностика за познаване на някои дигитал-
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Въвежда се в сюжета.
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различни задачи след задаване на точни и ясни 
команди. 
Знае, че чрез устройството може да се извърш-
ват определени дейности само ако е инсталира-
на съответна програма. 
Познава основните проблеми, свързани със 
здравословното състояние на човека, използ-
ващ дигитални устройства. 
Прилага правила за предотвратяване на физи-
ческа преумора и травми след продължителна 
работа в дигитална среда. 

дигитално устройство, 
хардуер, софтуер, про-
грама, входно и изходно 
устройство

Разглежда налично дигитално устройство.
Запознава се с компонентите на дигиталните 
устройства и някои изисквания за работа с 
тях.
Организира правилно компютърното си 
оборудване (добра светлина на екрана, добре 
поставени входно и изходно устройство, до-
бро разположение на стол и бюро, безопасно 
ниво на звук).

Текущо формиращо оценяване

X 3 Правила в 
Скрития свят

НЗ Прави разлика между дигитална и физическа 
идентичност. 
Познава основните заплахи в дигитална среда.

потребител, потребител-
ско име, парола

Запознава се с основните заплахи в дигитал-
на среда. 
Научава се как се реагира при заплаха, когато 
работи в глобалната мрежа.

Текущо формиращо оценяване

X 4 Аз в Скрития 
свят

НЗ Прилага правила за реакция при заплахи в 
дигитална среда. 
Знае, че не трябва да предоставя лична инфор-
мация при комуникация или работа във вирту-
ална среда. 

профил
(акаунт)

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

Текущо формиращо оценяване

X 5 Тайният език НЗ Познава основните понятия и умее да подреж-
да инструкции (команди).

команда, код Представя движението на обект по мозайка 
чрез блокове.

Текущо формиращо оценяване

X 6 Посещение 
при приятел в 
Скрития свят

НЗ Познава елементите на визуална среда за про-
грамиране.
Познава работното поле на конкретна визуална 
среда. 
Знае къде се намират отделните полета за про-
мяна на характеристики на герои. 
Ориентира се в цялостния прозорец на визуал-
ната среда. 
Различава менюта и бутони.

среда за програмиране, 
меню, бутон 

Извършва действията плъзгане и спускане на 
блокове в адаптирана визуална среда.
Подрежда части от блокове от цяло изобра-
жение във визуална среда.

Текущо формиращо оценяване

X 7 Движение в 
Скрития свят

НЗ Представя движението на обект по мозайка 
чрез блокове. 
Определя вида на блоковете.

блок, алгоритъм Познава различните блокове за движение. 
Подрежда блокове в указана последовател-
ност.

Текущо формиращо оценяване
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Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Оценяване по теми и/или

раздели

Забележка
(дидактически средства, 

преструктуриране на учебно 
съдържание и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
XI 8 По пътеките 

на Скрития 
свят

НЗ Може да прилага знанията си при самостоя-
телно решаване на задачи.
Може да комбинира блокове за движение.
Задава позиция на героя върху сцената. 
Поставя героя в различни начални позиции и 
го премества при необходимост.  
Описва познати геометрични фигури от раз-
лични начални позиции. 

позиция Наблюдава настъпващи промени при движе-
ние и прави изводи.

Комбинирано използва блокове за движение.

Формиращо оценяване

XI 9 Придвижи се! 
Обърни се! 
Завърти се!

НЗ Познава начини за усложняване на движения-
та. 
Работи с предоставените от средата бутони и 
блокове за решаване на поставена задача. 

Движи героя по проста траектория, указана 
от декор.

Текущо формиращо оценяване

XI 10 Стигни до 
края и се вър-
ни обратно!

НЗ Познава различните блокове за движение. 
Умее да подрежда блокове в указана последо-
вателност. 

Придвижва обект до фиксирана цел и задър-
жа героя на сцената с обръщане при достига-
не до края ѝ.

Текущо формиращо оценяване

XI 11 Библиотеки и 
колекции

НЗ Познава вградени в средата колекции с костю-
ми. 
Създава костюми на героя.  

Наблюдава настъпващи промени при движе-
ние и прави изводи.

Текущо формиращо оценяване

XII 12 Един юнак не 
стига!

НЗ Задава нови герои и ги избира от ресурси на 
програмата.

Познава и манипулира характеристики на 
герой с бутони за копиране, намалява и уве-
личава героя.

Текущо формиращо оценяване

XII 13 Празен гарде-
роб – пълен 
гардероб

У Променя външния вид на герой и създава нови 
костюми.

Работи с вградения в средата за програмира-
не графичен редактор.

Текущо формиращо оценяване

XII 14 Подготви се 
за различни 
ситуации

У Задава и създава нови сцени. Работи с графичен редактор и подрежда 
блокове.
Синхронизира движенията на повече от един 
герой с нужното изчакване.

Текущо формиращо оценяване

I 15 Разкажи ми! НЗ Познава местоположението на българските и 
латинските букви на клавиатурата. 
Задава текст, който да се изобразява в текстово 
поле, свързано с героя. 

Въвежда текст от клавиатурата.
Избира подходящи за целта блокове.
Създава истории по зададен сюжет.

Текущо формиращо оценяване

I 16 Моите и тво-
ите приятели

У Комбинирано използва блокове за изпълнение 
на задачите.

Работи с текст, програмира движение и син-
хрон при движение на героите.
Следи за логиката на действието и го пресъз-
дава чрез необходимите блокове.

Текущо формиращо оценяване

I 17 Смело на-
пред!

О Подрежда блокове за движение на обект за 
образуване на думи.
Спазва правописни правила при работа с текст.

Сглобява код, променя стойности в блокове-
те, рисува. 
Работи с предоставените от средата ресурси 
за решаването на поставената задача.

Текущо формиращо оценяване

I 18 Входът към 
Скрития свят

НЗ Конструира циклични действия. 
Използва блок за повторение.
Дава примери за повтарящи се действия от 
ежедневието. 

цикъл Определя последователността, която трябва 
да се повтори, за да се моделира действие във 
визуална среда.
Определя колко пъти трябва да се повтори 
дадена последователност. 

Текущо формиращо оценяване
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Дава примери за повтарящи се действия от 
ежедневието. 

цикъл Определя последователността, която трябва 
да се повтори, за да се моделира действие във 
визуална среда.
Определя колко пъти трябва да се повтори 
дадена последователност. 

Текущо формиращо оценяване
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Тема 
на урочната 

единица

В
ид

  
на

 у
ро

ка Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма
Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Оценяване по теми и/или

раздели

Забележка
(дидактически средства, 

преструктуриране на учебно 
съдържание и др.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
II 19 Тайната 

врата
У Сглобява крайна последователност от блокове, 

реализиращи цикличен алгоритъм. 
Определя колко пъти се повтарят действията 
от цикъла.
Построява цикличен алгоритъм по дадено 
задание.

Текущо формиращо оценяване

II 20 Препятствия-
та по пътя

У Сглобява крайна последователност от блокове, 
реализиращи цикличен алгоритъм. 

Изпълнява задачи за циклични алгоритми. Текущо формиращо оценяване

II 21 Застиналият 
свят

НЗ Запознава се със света на анимацията. 
Създава кратка анимация на хартия  и  кратка 
анимация във визуалната среда 

анимация, кадър, аними-
рано изображение

Създава кратка анимация във визуалната 
среда по задание.

Текущо формиращо оценяване

III 22 Дългото пъ-
туване

У Извършва циклична смяна на герои, костюми и 
декори.

Планира и подготвя ресурси за реализиране 
на художествена идея. 
Създава анимация по задание във визуалната 
среда. 

Текущо формиращо оценяване

III 23 Продължавам 
по пътя

У Прилага усвоени техники за реализация на 
циклични действия.

Прилага наученото. Текущо формиращо оценяване

III 24 Помощ за 
омагьосания 
приятел

НЗ Създава нов герой. Редактира и рисува нови герои и костюми и 
циклично сменя герои и костюми. 

Текущо формиращо оценяване

III 25 Първа среща 
с магьосника 
Бъг

НЗ Работи със звук във визуална среда. Познава средствата на програмната среда за 
възпроизвеждане на звуци. 

Текущо формиращо оценяване

IV 26 Магьосникът 
проговаря

У Комбинира звук и текст. Задава последователност от звуци, които да 
изпълнява героят. 
Синхронизира текст за мисли, говор и звук.

Текущо формиращо оценяване

IV 27 Преобразя-
ването на 
магьосника

У Използва кадри на gif анимации за костюми на 
герои.

Чрез екипна работа във вид на състезание 
между два отбора създава анимации.

Текущо формиращо оценяване

IV 28 Обърканите 
кодове

О Използва и комбинира изучените техники за 
решаване на поставена задача.
Открива грешки в код.

Открива грешки в код, променя кодове.
Посочва правилно подреждане на блокове от 
множество отговори.

Текущо формиращо оценяване

V 29 С песен е 
по-лесно!

У Композира мелодия. Създава код за  изпълнение на песен. Текущо формиращо оценяване

V 30 Сподели с 
отбора

О Планира и подготвя ресурси за реализиране на 
художествена идея. 
Създава собствена анимирана история. 

Съставя план за приказка, определя ресурси 
– герои, декори, музика, връзки, текст.

Текущо формиращо оценяване

V 31 Кой в какво е 
най-добър?

Д Проверява се степента на усвояване на знания-
та и създаване на нужните умения.

Проверява степента на усвояване на знания-
та.

Диагностика

V 32 Нека всички 
знаят!

О Споделя готовия проект на определени за целта 
места в интернет. 

Публикува проекти.

Разработил: .............................................

(Име, фамилия, подпис)
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НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

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 родители-
те 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 ма-
териали 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, за-
плашващи или неприлични.
1.2.8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат
подател.
1.2.9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.
1.2.10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна 

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

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

училището.

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

ници по време на курса на обучение.
1.3.3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са
запознати с техниката на безопасност и правните и етичните норми в компютърните каби-
нети.
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.
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1.3.7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.
1.3.8. Включването и изключването на компютрите да не става с мокри ръце.
1.3.9. Разрешава се работа само с изправни уреди.
1.3.10. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните 

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

вателя.
1.3.13. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки, поставени върху компю-

търните кутии.
1.3.14. Да не се местят компютърът и неговите части; да не се теглят и огъват кабелите, да не се
изключват или свързват от учениците периферните устройства.
1.3.15. Да не се удря грубо по клавиатурата, бутоните на мишката, хардуера.
1.3.16. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети.
1.3.17. Да не работи продължително време на компютъра.
1.3.18. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправ-
ност, 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 ком-

пютърни игри и софтуер, различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник за 
вътрешния ред в училището.

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

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

Правилата за безопасност и безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да спаз-
ват, се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.
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УРОК 1
ЗНАЕШ ЛИ НЕЩО ЗА СКРИТИЯ СВЯТ?

знанията на учениците за дигиталните устройства и 
уменията им за работа с тях. 

Ако в резултат на входящата диагностика се ус-
танови, че има деца, които нямат свой e-mail, то това 
не е проблем и не е необходимо да изисквате те да 
си правят такъв. На всички ученици на тази възраст 
профили в средата може да направи техният учител 
със собствения си e-mail. Профил би могъл да регис-
трира и родител на детето.

В края на урока учениците трябва да са запознати 
с новия учебен предмет компютърно моделиране, да 
са въведени в сюжета на историята и да са решили 
предложения тест.

Вид на урока – за диагностика на входното ниво

Дидактическа цел на урока – Въвеждане в 
предмета компютърно моделиране

Задачи
Да се установят знанията на учениците за диги-

талните устройства и интернет и уменията им за ра-
бота с тях.

Да се запознаят учениците с героите, с които ще 
се обучават по време на часовете по компютърно мо-
делиране.

Методи за преподаване и учене – беседа, дис-
кусия, тестиране

Учебно-методически ресурси – учебник

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът може да започне с беседа за разкриване 

на основните герои, които са едновременно част от 
апарата за ориентиране и герои в сюжета на истори-
ята за Скрития свят. 

След въвеждане на сюжетната линия направете 
теста устно или писмено в зависимост от нивото и 
уменията на учениците. 

Тестът има за цел да даде представа на учителя за 
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УРОК 2
КОЙ ЖИВЕЕ В СКРИТИЯ СВЯТ?

гитално устройство, то трябва да се включи от буто-
на за включване, означен със съответния знак.

След това може да предложите на учениците да 
разкажат за дигиталните устройства, които използ-
ват вкъщи. Може да използвате различни изображе-
ния за онагледяване на разказите им, вкл. и тези на 
стр. 8 от учебника. Възможно е използване и на ме-
тода на асоциациите за представяне на дигиталните 
устройства на базата на техните знания.

В края на беседата е добре да се обобщи получе-
ната от учениците информация и да се обясни прин-
ципът на действие на дигиталните устройства – по-
требителят подава команда и устройството извършва 
съответното действие. На тази база се изясняват по-
нятията програма и софтуер. 

С помощта на илюстрацията в учебника учени-
ците трябва да се запознаят с входните и изходните 
устройства и да се изяснят техните функции.

Необходимо е да ги запознаете с видовете ин-
формация, която може да се въвежда и извежда от 
компютъра, като може да им поставите за задача да 
определят чрез кои от входните устройства се въ-
вежда всеки от видовете информация и чрез кои от 
изходните се възпроизвежда.

Необходимо е учениците да се запознаят с хиги-
енните изисквания за работа с дигитални устройства. 
Може да ги попитате дали ги спазват и какво се случ-
ва в здравословен аспект, ако ги нарушат.

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Формиране на 
знания за основните компоненти на дигиталните ус-
тройства и умения за работата с тях

Задачи:
Да се формират знания за понятието дигитално 

устройство, видовете и функциите им.
Да се формират умения за започване и приключ-

ване на работа с конкретно устройство.
Да се формират умения за въвеждане на инфор-

мация в съответно дигитално устройство.
Да се запознаят учениците с хигиенните норми 

при използване на дигитални устройства.

Нови понятия: дигитално устройство, хардуер, 
софтуер, входно и изходно устройство, програма

Методи за преподаване и учене – разказ, бесе-
да, обяснение, асоциации

Учебно-методически ресурси – учебник

Насоки за организиране на учебната дейност:
Започва се с изясняване на понятието дигитално 

устройство – какво представлява, за какво служи. 
Обяснява се на учениците, че за да работи всяко ди-
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УРОК 3
ПРАВИЛА В СКРИТИЯ СВЯТ

знаем какъв човек стои зад профила, с който говорим 
по интернет и че не трябва да дават лична информа-
ция, когато човекът е непознат. 

Обяснете, че при създаване на потребителски 
профил не трябва да се дават лични данни и че за съз-
даването му винаги трябва да се уведомява родител/
настойник.

От пъзела трябва да получите следните изречения:
Не използвай програми с неясен произход, защо-

то те често съдържат вируси, които могат да увредят 
дигиталното устройство.

Не посещавай непознати сайтове, защото там 
дебнат опасности, които могат да повредят дигитал-
ното устройство.

Не споделяй лични данни, защото някой може да 
се възползва от тях.

Не общувай с непознати, защото човекът от дру-
гата страна невинаги е този, за когото се представя.

Отново чрез дискусия може да обобщите кои са 
хората, на които могат да вярват и разчитат децата 
при възникнали въпроси или проблеми при работата 
с интернет.

За последната задача е възможно разделянето на 
учениците на две групи, които да изработят двете 
табла – „Опасности“ и „Заплахи“. Поставяйки ги в 
кабинета, ще можете да се връщате към тях във всеки 
от уроците, в които има възможност да се припомнят 
правилата за безопасност в интернет. 

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
правилата за безопасно използване на дигиталните 
устройства при работа в интернет

Задачи
Да се формират знания за основните заплахи в 

дигитална среда и правилата за реакция при заплаха.
Да се разясни проблемът с анонимността в ин-

тернет и възможните опасности и проблеми, които 
могат да възникнат при работа в мрежата.

Нови понятия: потребителско име

Методи за преподаване и учене – лекция, бесе-
да, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът може да започне с беседа за актуализа-

ция на знанията за изучените понятия в предния урок 
и припомняне на хигиенните изисквания за работа с 
дигитални устройства.

Използвайте илюстрацията в началото на урока, 
за да направите дискусия, свързана с анонимността в 
интернет и даването на лични данни. Използвайте въ-
просите под илюстрацията. Наблегнете на това, че не 
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УРОК 4
АЗ В СКРИТИЯ СВЯТ

ображение или снимка, което се нарича аватар, и им 
предложете да нарисуват върху лист изображение за 
своя профил. 

След това може да продължите със създаването 
на потребителски профил в страницата/сайта Scratch. 
Тя се зарежда от адреса https://scratch.mit.edu/

При първоначално зареждане страницата може 
да е на английски език. За да смените езика, щракне-
те менюто в дъното на страницата, където има избор 
от над 40 езика. 

Преди да пристъпите към регистрирането на про-
фили, проведете дискусия за използването на лични 
данни в мрежата и важността на степента на защите-
ност. Коментирайте чрез примерите на стр.13 прин-
ципа за създаване на сигурна парола. Ориентирайте 
учениците за местата на символите върху клавиату-
рата и им дайте време да експириментират в създава-
нето на логически построени и сигурни пароли.

Създаването на потребителски профил се прави 
от бутона „Присъединяване в Scratch“ (Join Scratch) 
в горния десен ъгъл на екрана. При натискането му 
се появява диалогов прозорец, в който трябва да се 
попълнят данните на потребителя в няколко стъпки:

Стъпка 1
Изберете Scratch потребителско име (Choose a 

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Създаване на по-
требителски профил в интернет страницата на Scratch

Задачи
Да се формират знания и умения за създаване на 

потребителски профил.
Да се създаде потребителски профил в Scratch.
Да се създаде личен аватар в потребителския 

профил в Scratch.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, обяснение, упражнение

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, интернет свързаност 

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът изисква интернет свързаност на дигитал-

ните устройства на учениците.
В началото на урока чрез беседа, може да актуа-

лизирате знанията от предния урок за споделянето на 
данни в интернет. Изяснете понятията потребител
ски профил и потребителско име. След това може 
да разясните на учениците, че всеки създаден потре-
бителски профил има възможност за вмъкване на из-
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Scratch Username) – то може да съдържа букви, ци-
фри, средно и горно тире (без интервали). Не използ-
вайте истинското си име. 

Изберете парола (Choose a Password) – тя трябва 
да съдържа не по-малко от 6 символа.

Потвърдете паролата (Confirm Password) – пов-
торете паролата – изпишете я повторно, не копирай-
те.

Стъпка 2
Месец и година на раждане (Birth Month and 

Year) – от падащите менюта изберете месец и година 
на раждане.

Пол (Gender) – изберете пол – мъж (Male), жена 
(Female).

Държава (Country) – изберете държава Bulgaria.

Стъпка 3
Имейл адрес на родител или настойник (Parent's 

or guardian's email address) – когато се създава потре-
бителски профил на дете, е необходимо да се въведе 
имейл на родител или настойник. При съгласие може 
да използвате ваш (учителски/училищен) имейл. 

След приключване на регистрацията Scratch из-
праща съобщение на родителя/настойника за по-
твърждение на имейла. 

Потвърждение на имейла на родителя/настойни-
ка (Confirm email address). Въвежда се отново съ-
щият имейл, за да се избегне вероятността за грешка 
при изписване (също както при паролата).

Ако профилът е на възрастен човек, изисква въ-

веждане на личен имейл адрес (email address) и по-
твърждението му.

Получавайте актуализации от екипа (Receive 
updates from the Scratch Team) – ако сложите отметка 
на тази опция, Scratch ще обновява софтуера. 

Стъпка 4
Получава се съобщение за създаването на потре-

бителски профил в Scratch. За да продължите работа 
с програмата, трябва да натиснете бутона OK Lets 
Go! в долния десен ъгъл на прозореца.

След приключване на създаването на профила 
може да демонстрирате на децата менютата в потре-
бителския профил.

В края на урока
Учениците трябва да са създали личен аватар в 

средата за управление и да започнат да работят във 
виртуална среда. 

Трябва да могат да цитират правила за реакция 
при заплахи в дигитална среда и да бъдат активирани 
да предложат решения и в други ситуации, неописани 
в текста на урока.

Учениците трябва да бъдат научени да не пре-
доставят лична информация, като коментират и дадат 
примери за възможна злоупотреба с лична информа-
ция от недоброжелателни лица.

За урока има изработени два електронни ресур-
са – видеа как се извършва регистрация в Scratch и 
как се влиза в акаунта (профила) и как се извършват 
настройки в него.
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УРОК 5
ТАЙНИЯТ ЕЗИК

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с ос-
новните понятия и умения за подреждане на инструк-
ции (команди)

Задачи
Да се формират представи за понятието команда.
Да се формират умения за задаване на после-

дователност от команди за изпълнение на дадено 
действие.

Нови понятия: команда, код

Методи за преподаване и учене – дидактическа 
игра, групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, наг-
ледни материали

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи.
Изяснете понятието команда. За целта използ-

вайте играта, описана в началото на урока. Целта на 
първата игра в урока е да се формират представи за 
логиката на задаване на команди.

При по-голяма група/клас играта може да се де-
монстрира с една двойка, след което да се коментира 
от групата.

По преценка на учителя, след като запознае-
те учениците със средата за програмиране Scratch, 
може да се върнете към задачите от урока и да ги 
реализирате. Тогава след избор на подходящ декор 
и задаване на поне 20 стъпки за едно квадратче ще 
може да затвърдите усвоените знания и създадени 
умения.

В края на урока учениците трябва да са запознати 
с основните понятия за подреждане на инструкции и 
да са изградили нужните умения, за да могат да пред-
ставят движението на обект по мозайка, чрез блоко-
ве. Трябва да могат да придвижват обект до крайната 
цел и да движат героя по проста траектория.
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УРОК 6
ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛ В СКРИТИЯ СВЯТ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с ра-
ботната среда за обектно ориентирано програмиране 
Scratch

Задачи
Да се познава работното поле на конкретната 

среда за програмиране.
Да се намират отделните полета за промяна на ха-

рактеристики на героите.
Да се различават менютата и бутоните.
Нови понятия: среда за програмиране, меню, 

бутон, табелка

Методи за преподаване и учене – обяснение, 
демонстрация, наблюдение, упражнение, самостоя-
телна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch, CD 
с електронни ресурси.

Насоки за организиране на учебната дейност
Запознайте учениците с интерфейса на програ-

мата Scratch. Демонстрирайте им къде се намират 
сцената, полето за въвеждане на команди, бутоните 

за въвеждане на групите блокове, бутоните за стар-
тиране и прекратяване на програмата. По време на 
демонстрацията изяснете понятията меню и бутон. 
Демонстрирайте появяването на различните гру-
пи бутони чрез натискане на табелките „Сценарий“ 
„Костюми“ и „Звуци“ и обяснете функциите им.

Демонстрирайте как може да местите Скрачи 
по сцената. Поставете на учениците самостоятелна 
задача да преместят Скрачи на определени места от 
сцената. След това изпълнете поставените задача в 
учебника.

В края на урока учениците трябва да могат да 
плъзгат и спускат блокове в Scratch, както и да под-
реждат цяло изображение от части в Scratch.

Към урока има разработени 5 електронни ресур-
са (3 от програмите са и в диска) – видеа за:

• стартиране на Scratch и описание на екрана
• преместване на Скрачи в рамките на сцената
• преместване на Скрачи в декор „Мишена“
• програма „Фламинго“
• програма „Коте“.
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УРОК 7
ДВИЖЕНИЕ В СКРИТИЯ СВЯТ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с ко-
мандите за движение по права линия и завъртане на 
обект

Задачи
Да се усвоят знания за подреждане на алгоритъм, 

чрез свързване на блокове с команди;
Да се изследват движенията, при зададени комби-

нации от блокове.

Нови понятия: блок, алгоритъм

Методи за преподаване и учене – обяснение, 
демонстрация, наблюдение, упражнение, дискусия, 
самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Изяснете понятието блок. Демонстрирайте как 

блоковете се плъзгат и спускат в полето за въвеж-
дане на командите. Демонстрирайте как се слепват 
блоковете, за да образуват код с команди. Също и как 
се премахва нежелан блок с команди.

При правилно изпълнение на втората задача 
трябва да се получи равностранен триъгълник.

Демонстрирайте бутоните за старт и спиране на 
програмата, като преди това въведете блока за съби-
тие „Когато е щракнато зеленото знаме“. Обяснете  
понятието събитие – причина за случване на нещо. 
Посочете примери от живота.

Ако се спази дадената последователност от ко-
манди в следващата задача, ще се получи правоъгъл-
ник. При промяна на последователността е възможно 
да се получават фигури с различни позиции. Предло-
жете на децата да променят последователността на 
блоковете и да наблюдават промените при стартира-
не на програмата. 

В последната задача първата програма изчерта-
ва лилавия правоъгълник, а втората – кафявия. Дис-
кутирайте с учениците по какво се различават двете 
програми. На тази база изяснете понятието алгори
тъм. 

Важно е учениците да осъзнаят, че всяка промяна 
в последователността на командите води до различен 
краен резултат.

Към урока има разработени 2 електронни ресур-
са – видеа за съставяне и изпълнение на код с блоко-
ве за преместване и завъртане и как се местят части 
от блока.
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УРОК 8
ПО ПЪТЕКИТЕ НА СКРИТИЯ СВЯТ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
принципите за движение и позициониране на обекти-
те в средата Scratch

Задачи
Да се формират умения за разпознаване на мес-

тоположението на сцената.
Да се формират умения за задаване на движение 

на героя до зададено местоположение на сцената.
Да се различават положителна и отрицателна по-

сока на движение по хоризонтала и вертикала.
Да се предсказва движението на обекта по зада-

ден алгоритъм.

Нови понятия: позиция

Методи за преподаване и учене – обяснение, 
демонстрация, наблюдение, самостоятелна работа, 
упражнение, работа в малки групи

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Запознайте учениците с координатната система в 

програмата, като я представите като мрежа от сини и 
червени линии (пътеки).

В задачата за определяне на местоположение х на 
зелената точка е 120, а у на кафявата също е 120 (6 
квадратчета по 20 стъпки).

В следващата задача позицията х на виолетовата 
точка е –160 (8 квадратчета по 20 стъпки в посока 
наляво от центъра), а позицията у на сивата точка е 
–40 (2 квадратчета по 20 стъпки в посока надолу от 
центъра).

Героят може да извърви най-много 240 стъпки по 
х пътеката вляво и вдясно от центъра, и най-много по 
180 стъпки по у пътеката нагоре и надолу от центъра. 

В горните задачи е удачно да се организира дей-
ността в малки групи, за да могат учениците да дис-
кутират помежду си решаването на задачите.

Следващите две упражнения (на стр. 21) са под-
ходящи за самостоятелна работа, за да упражни все-
ки ученик самостоятелно придвижването по сцената 
чрез използване на точките за местоположение.

Към урока има разработени 2 електронни ресур-
са – видеа за изпълнение на блок „отиди до х:у:“ и 
за съставяне и изпълнение на код с блокове за пре-
местване и завъртане.
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УРОК 9
ПРИДВИЖИ СЕ! ОБЪРНИ СЕ! ЗАВЪРТИ СЕ!

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с на-
чините за усложняване на движенията и задаване на 
посока на въртене

Задачи
Да се формират знания и умения за блоковете за 

движение по права линия, за смяна на посоката, за 
завъртане на обекта на сцената.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, упражнение

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Покажете първото упражнение, след което уче-

ниците го правят самостоятелно. Демонстрирайте 
блока „обърни се в посока …“ с неговите четири 
състояния. Коментирайте с учениците позициите, в 
които застава Скрачи, така ще ги запомнят по-лес-
но. Фигурата, която се получава в следващата задача 
(стр. 23 – горе), е правоъгълник. За създаването на 
правоъгълник над вече изчертания е необходимо в 
същия код да допълните: 

Обърни се в посока нагоре.
Премести се с 50 стъпки.

Обърни се в посока надясно.
Премести се с 260 стъпки.
Обърни се в посока надолу.
Премести се с 50 стъпки.
Код за изкачване по стълба с височина и широчи-

на на стъпалото 80 стъпки:
Когато е щракнато зеленото знаме.
Молив долу.
Обърни се в посока нагоре.
Премести се с 80 стъпки.
Обърни се в посока надясно.
Премести се с 80 стъпки.
Обърни се в посока нагоре.
Премести се с 80 стъпки.
Обърни се в посока надясно.
Премести се с 80 стъпки.
Обърни се в посока нагоре.
Премести се с 80 стъпки.
Обърни се в посока надясно.
Премести се с 80 стъпки.
Демонстрирайте на учениците завъртане на из-

брани от вас градуси по часовниковата стрелка и об-
ратно на часовниковата стрелка.

В последната задача учениците следва да сглобят 
блоковете от изображението и да поставят след всеки 
от тях още един, който да е със същата стойност, но 
с противоположна посока на завъртане. Упражнени-
ята са подходящи за работа в малки групи.

Към урока има заснети 3 видеа.
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УРОК 10
СТИГНИ ДО КРАЯ И СЕ ВЪРНИ ОБРАТНО!

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
различните начини за усложняване на движенията на 
героите 

Задачи
Да се формират умения за различните начини на 

завъртане и обръщане на героя на сцената.
Учениците да различават обръщане и завъртане 

на героя.
Да се формират умения за работа с блоковете за 

завъртане и обръщане на героя на сцената.

Методи за преподаване и учене – упражнение, 
самостоятелна работа, групова работа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. След изпълнение на 
всяко от упражненията коментирайте получения ре-
зултат.

Упражненията в урока са подходящи за самостоя-
телна работа или работа в малки групи.

Примерен алгоритъм за решаване на последната 
задача в урока:

Когато е щракнато зеленото знаме.
Отиди до х:0 у:0.
Обърни се в посока 90 (надясно).
Пропълзи за 5 сек до х:240 у:0.
Обърни се в посока –90 (наляво).
Пропълзи за 5 сек до х: –240 у:0.
Обърни се в посока 90 (надясно).
Пропълзи за 2 сек до х:0 у:0.
В този случай от информацията за героя трябва 

да е избрано обръщане на героя наляво и надясно. 
Това трябва да се подчертае специално от учителя и 
в последващите уроци отново да се напомня, докато 
се усвои и разбере кога какъв начин на въртене да се 
избира.

В края на урока ученикът трябва да може да при-
движва обект до фиксирана цел и да задържа героя на 
сцената, като го връща при достигане на края ѝ.

Към урока има разработени 4 електронни ресур-
са – видеа за:

• код за обръщане към показалеца на мишката
• използване на бутон „ако си в края, отблъсни 

се“
• код за местене на Скрачи между точки в мрежа
• код за местене вляво и вдясно на сцената.
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УРОК 11
БИБЛИОТЕКИ И КОЛЕКЦИИ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
вградени библиотеки за избор на костюми и герои в 
адаптирана среда за визуално програмиране. Задава-
не и промени във външния вид на героите. Затвър-
ждаване и надграждане на усвоени знания и умения 
за работа с инструментите средата.

Задачи
Да се формират и затвърдят умения за достъп до 

ресурси на програмата, разположени в библиотеки 
на програмата. 

Да се придобият знания и да се формират умения 
за избор на нов герой и работа с блоковете за задава-
не и промяна на костюми на героя.

Методи за преподаване и учене – упражнение, 
самостоятелна работа, групова работа, дискусия

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност:
Разяснете смисъла на понятието библиотека в 

програмирането. Там се съдържа набор от команди, 
графични файлове и др., които съставител на програ-
ми може да използва в работата си. 

Покажете бутона за избор на герой. Наблегнете 
на факта, че ако даден герой има няколко костюма, 
то при избора му се избират автоматично всичките 
му костюми.

Разгледайте библиотеката със спрайтове (герои), 
отделните категории и технологията на избор. 

Запознайте учениците с командите от група 
„Външност“ за задаване и смяна на костюм. Обърне-
те внимание, че ако героят има повече костюми и ис-
каме при стартиране той да се появява винаги с точно 
определен изглед, то в началото на всяка програма, 
този изглед трябва да се зададе чрез блок командата – 
„Облечи костюм“ 

В урока е удачно да се следва последователността 
на зададените в учебника задачи. След изпълнение на 
всяко от упражненията коментирайте получения ре-
зултат.

Чрез задачите се формират и затвърждават уме-
ния за работа с блокове и реализиране на линейни 
алгоритми. 

Последната задача се използва и като начин за 
моделиране на летене на папагала чрез смяна на кос-
тюми и команди за движение. Задачата е подходяща 
и за самостоятелна работа – по вече зададения модел 
от предходните задачи учениците да съставят алго-
ритъма за изпълнението на задачата.

Към урока има заснети 3 видеа.
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УРОК 12
ЕДИН ЮНАК НЕ СТИГА!

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с на-
чините за създаване на герои във визуална среда за 
програмиране Scratch

Задачи
Да се формират знания и умения за работа с лен-

тата с менюта и бутони.
Да се формират знания и умения за работа с биб-

лиотеката със спрайтове.
Да се формират знания и умения за мащабиране 

на героите. 

Методи за преподаване и учене – обяснение, 
демонстрация, наблюдение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност:
Използвайте първите две задачи, за да демонстри-

рате на учениците работата с бутоните за копиране, 
изтриване увеличаване и намалявне ( ) на 
размера на героя, като използвате конкретен герой. 
Уточнете, че копираният герой застава точно върху 

оригинала на сцената и затова не можем да го видим, 
докато не преместим един от тях. Освен това героят 
се копира с всички негови характеристики (костюми, 
начин на въртене и въведените към него блок-коман-
ди).

Подходящо е учениците да изпълняват постъпко-
во задачите от урока едновременно с демонстрация-
та.

Упражнението за промяна на размера на копията 
(стр. 29 – горе) е подходящо за самостоятелна рабо-
та, за да могат учениците да формират умения за ра-
бота с разглежданите инструменти.

В следващото упражнение демонстрирайте на 
учениците възможностите за въртене на героя от по-
лето с информация за героя. Важно е да се уточни, че 
при завъртане на героя се завъртат и всички негови 
костюми.

Упражнението за копиране, мащабиране и завър-
тане на героя е подходящо за самостоятелна работа 
или за работа в малки групи в зависимост от нивото 
и уменията на учениците.

В края на урока ученикът трябва да познава и ма-
нипулира характеристики на герой с бутони за копи-
ране, да намалява и да увеличава героя.

Към урока има заснети 2 видеа – действия със 
спрайт Nano – копиране (дублиране), увеличаване, 
намаляване, преместване, завъртане, и обръщане.
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УРОК 13
ПРАЗЕН ГАРДЕРОБ – ПЪЛЕН ГАРДЕРОБ

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Изследване на 
възможностите на програмата за промяна на костю-
мите на героите

Задачи
Да се формират знания и умения за редактиране 

на герой с вграден графичен редактор в средата.
Да се затвърдят знанията и уменията за създаване 

на алгоритъм за движение, обръщане и смяна на кос-
тюмите на героя.

Методи за преподаване и учене – обяснение, 
самостоятелна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи.
Упражненията са подходящи за самостоятелна 

работа или по двойки.
При работа в графичния редактор за промяна в 

костюмите на герой се преминава в режим на работа 

на обработка на растерно изображение и трябва да се 
натисне бутонът . 

След изпълнението на трите задачи и преди стар-
тиране на програмата по показания код отново тряб-
ва да се напомни на учениците да съобразят подходя-
щия начин на въртене на героя.

Ако времето в часа не стигне за изпълнение на 
всички задачи, последната задача може да бъде зада-
дена за домашна работа.

В края на урока ученикът трябва да може да рабо-
ти с вградения в средата за програмиране графичен 
редактор.

Към урока има разработени 3 електронни ресур-
са – видеа за:

• спрайт Robot – програма за промяна и създава-
не на изображение

• рисуване на празнична шапка и усмихнато лице 
на спрайт Robot

• въртене на спрайт Robot.
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УРОК 14
ПОДГОТВИ СЕ ЗА РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на придобитите знания за създаване на костюми на 
героите

Задачи
Да се формират умения за рисуване на нови ге-

рои и за редактиране на костюмите на героите.
Да се формират умения за анимиране на героите.

Да се придобият уменията за синхронизиране на дви-
женията между героите.

Методи за преподаване и учене – обяснение, 
демонстрация, наблюдение, упражнение, самостоя-
телна работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната среда
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи.
Упражненията са подходящи за самостоятелна 

работа.
В първо упражнение в частта с поставяне на шап-

ката върху главата на героя (в началото на стр. 33) 
може да провокирате учениците да разгледат работ-

ното поле за редактиране на костюм и да предложат 
различен начин за вмъкване на шапка в костюма на 
героя. Това може да стане:

По показания и обяснен начин в учебника.
Чрез бутона „Добавяне“, който се намира над 

полето за редактиране на костюм. При натискането 
му се отваря библиотеката с костюми. Ако изберете 
костюм и натиснете ОК, той ще се добави като еле-
мент от костюма, който редактирате, а не като отде-
лен костюм. 

Обърнете внимание на учениците, че е необхо-
димо да рисуват нов костюм в центъра на полето на 
графичния редактор, за да се получи добра визуали-
зация при изпълнението на програмата.

След изпълнението на първото упражнение обяс-
нете на учениците, че за да извършват различни 
действия героите, трябва на всеки от тях да се зададе 
различен алгоритъм.

Разгледайте командите в бутон „Контрол“ и 
обяснете, че за да се случват събитията на сцената 
в правилната последователност, трябва да се използ-
ват команди, които да карат героите да спират изпъл-
нението на програмата за определено време.

Коментирайте заедно с учениците алгоритмите 
от второто упражнение, след което им поставете за-
дача да приложат самостоятелно кодовете.

Към урока има заснети 4 видеа.
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УРОК 15
РАЗКАЖИ МИ!

В илюстрацията към втора задача попитайте уче-
ниците дали са забелязват разликата във формата на 
текстовото поле (балончето), в което се изобразяват 
думите и мислите на героя. Демонстрирайте разлика-
та при задаване на реплика/мисъл със и без задаване 
на време, за което те се изобразяват на сцената. 

Разгледайте кодовете за диалог между двама 
герои. Обяснете на учениците, че за да не говорят/
мислят едновременно, героите трябва да се изчак-
ват. Тук припомнете за какво служи блок „изчакай… 
сек“, с който ги запознахте в предния урок.

Последното упражнение е подходящо за работа 
по двойки. Всяка група деца може да си избере кар-
тинка, да намери героите в библиотеката и да напише 
диалог между тях.

В края на урока ученикът трябва да може да въ-
вежда текст от клавиатурата и да създава истории по 
зададен сюжет, като избира подходящи за целта бло-
кове.

Към урока е заснето видео за използването на 
блоковете от бутон „Външност“.

 

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване с 
възможностите на програмата за задаване на реплики 
и мисли на героите 

Задачи
Да се формират знания и умения за местополо-

жението на българските и латинските букви на кла-
виатурата.

Да се формират знания и умения за избор на под-
ходящи команди за задаване на текст, който да се из-
образява в текстово поле, свързано с героя.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Запознайте учениците с блоковете за общуване 

„кажи“ и „мисли“ в бутон „Външност“ чрез демон-
страция на първата задача от урока. След демонстра-
цията нека учениците сами да повторят изпълнение-
то на задачата. 
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УРОК 16
МОИТЕ И ТВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на придобитите знания за създаване на диалог, рабо-
та с костюми и избор на герои.

Задачи
Да се затвърдят придобитите знания за задаване 

на алгоритъм за диалог между герои.
Да се затвърдят уменията за следване на логиката 

на действието и съотнасянето му към създаден код.
Да се затвърдят уменията за синхронизиране на 

движенията и разговорите между героите.

Методи за преподаване и учене – групова ра-
бота, упражнение

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи.

Упражненията са подходящи за групова работа.
В първото упражнение съответствието между 

код и картинка е следното:
картинка 1 – алгоритъм 3
картинка 2 – алгоритъм 1
картинка 3 – алгоритъм 2.
В края на урока ученикът трябва да може да:
• работи с текст
• програмира движение
• синхронизира движението на героите
• следи за логиката на действието 
• пресъздава действието чрез необходимите бло-

кове.
В електронните ресурси към урока има заснето 

видео с диалози между Аби и Ди.
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УРОК 17
СМЕЛО НАПРЕД!

Вид на урока – за обобщение

Дидактическа цел на урока – Обобщаване на 
придобитите знания за създаване и програмиране по-
ведението на героите

Задачи
Да се обобщят придобитите знания и затвър-

дят придобитите умения за създаване на нови герои 
(спрайтове).

Да се обобщят придобитите знания и затвърдят 
придобитите умения за задаване на алгоритъм.

Да се обобщят придобитите знания и затвърдят 
придобитите умения за синхронизиране движенията 
и разговорите на повече от един герой, последовател-
но и с нужното изчакване.

Методи за преподаване и учене – самостоятел-
на работа, упражнение, дискусия, обобщение

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. Според темпото на 
работа на групата/класа изпълнението на задачите от 
урока може да се прекъсне до създаването на ани-

мирания надпис „Старт!“. Изборът на девиз и създа-
ването на герои букви може да бъдат оставени като 
допълнителна задача за по-бързо справящите се или 
за домашна работа. Удачно е при изпълнението на 
втората задача да се припомни на учениците да рису-
ват в центъра на редактора на изображения.

Възможен е вариант на изпълнение на втора зада-
ча, като се направят герои думи, а не отделни букви.

Упражненията са подходящи за самостоятелна 
работа.

В края на урока ученикът трябва да може да:
• сглобява код
• променя стойности в блоковете
• рисува
• работи с предоставените от средата ресурси за 

решаване на поставените задачи.
Към урока има разработени 2 електронни ресур-

са – видеа за:
• изпълнение на блок с буквите от думата START
• изпълнение на блок с буквите от изречението 

„Смело напред!“.
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УРОК 18
ВХОДЪТ КЪМ СКРИТИЯ СВЯТ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Придобиване на 
умения за построяване на  циклични алгоритми 

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания. 

Да се въведе понятието цикъл на базата на познати 
алгоритми с повтарящи се действия.

Да се създадат умения за работа с блокове за пов-
торения. 

Да се обобщят придобитите знания и затвърдят 
придобитите умения за изчертаване на геометрични 
фигури.

Нови понятия: цикъл
Методи за преподаване и учене – демонстра-

ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 
След въведение в темата поставете на учениците 

задача сами да открият повтарящите се действия. На-

правете аналогия с ежедневието на учениците и пов-
тарящите се в него действия. Попитайте ги и за други 
житейски примери. Въведете блок за повторение от 
група „Контрол“. Съвместно с учениците опитайте 
да трансформирате вече създавани кодове с кода за 
циклична блок-команда.

Добре е учениците сами да се опитат да създадат 
програмата и да трансформират други познати вече 
програми.

В края на урока ученикът трябва да може да:
• определя последователността, която трябва да 

се повтори, за да се моделира действие във визуална 
среда

• определя колко пъти трябва да се повтори даде-
на последователност

Към урока има разработено видео за използване-
то на блока за повторение.
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УРОК 19
ТАЙНАТА ВРАТА

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване на 
понятието цикъл и умения за създаване на циклични ал-
горитми

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания.
Да се упражни и затвърди умението за конструира-

не на циклични алгоритми. 
Да се създадат умения за работа с блокове за пов-

торения. 
Да се обобщят придобитите знания и да се затвър-

дят придобитите умения за изчертаване на геометрични 
фигури.

Методи за преподаване и учене – демонстрация, 
наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, групова 
работа

Учебно-методически ресурси – учебник, компю-
тър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 
Първите две задачи са подходящи за самостоятелна 

работа.

При изпълнението на трета задача е подходящо уче-
ниците да работят под ръководството и указанията на 
учител. В тази задача новото е влагането на един цикъл в 
друг. Коментирайте задачата и помогнете на децата сами 
да открият повтарящите се действия и необходимостта 
от повтаряне на цикъла – влагане на един цикъл в друг.

Добре е учениците да се  разделят на групи и после 
всяка група да представи програмите си. Дискусията би 
допринесла за изчистване на неясноти и грешки при раз-
решаване на поставените задачи. Програмите изискват 
подходящо надграждане и трансформиране на познати 
кодове и блокове. 

Проектите, които се използват при реализиране на 
други урочни единици, се съхраняват с помощта на учи-
тел.

В края на урока ученикът трябва да може да опре-
деля колко пъти се повтарят действията от цикъла и да 
построява цикличен алгоритъм по дадено задание.

Към урока има разработени 6 електронни ресурса 
– видеа за:

• код за изчертаване на шестоъгълник
• код за едновременно изчертаване на два шестоъ-

гълника
• код за изчертаване на пружина
• код за изчертаване на тайната врата
• код за изчертаване на тайната врата с декор и 

спрайт с магьосника Бъг
• код за изчертаване на цвете от квадрати.
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УРОК 20
ПРЕПЯТСТВИЯТА ПО ПЪТЯ

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване на 
понятията – цикъл, блок за повторения и упражнява-
не на умения за създаване на циклични алгоритми.

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания. 

Да се въведе безкраен цикъл на базата на познати ал-
горитми с повтарящи се действия.

Затвърждават се умения за работа с блокове за 
повторения. 

Да се обобщят придобитите знания и затвърдят 
придобитите умения за изчертаване на геометрични 
фигури и да се запознаят с блок за смяна на цвета на 
линията, изчертавана от молива.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 

Първа задача изисква да се използва съхраненият 
от предходния урок файл или учителя да демонстри-
ра с предварително изготвената програма. 

Тук ново е ползването на блок за повторение за 
безкраен цикъл от група „Контрол“. 

При изпълнението на втора и трета задачи е 
добре да се демонстрира как учениците могат да сме-
нят цвета на молива и да настройват определен цвят.  
Последната задача е за екипна работа, която изисква 
творческо прилагане на усвоените до момента знания 
и умения.

В края на урока ученикът трябва да може да из-
пълнява задачи за циклични алгоритми.

Към урока има разработени 6 електронни ресур-
са – видеа за:

• добавяне на код за безкраен цикъл
• код за построяване на стълба
• изпълнение на кодове за изчертаване на фигури
• изпълнение на кодове за изчертаване на фигури 

към група 1
• изпълнение на кодове за изчертаване на фигури 

към група 2
• изпълнение на кодове за изчертаване на фигури 

към група 3.
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УРОК 21
ЗАСТИНАЛИЯТ СВЯТ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване на 
учениците с понятията анимация, кадри и анимира
но изображение. Демонстриране и изграждане на 
умения за създаване на анимация чрез смяна на деко-
рите в средата Scratch.

Задачи
Да се въведат новите понятия и чрез подходящи 

примери и демонстрации да се покаже същността на 
процеса на анимиране. Да се въведе техниката на 
създаване на анимации чрез смяна на декорите на ба-
зата на познати алгоритми с повтарящи се действия.

Да се затвърдят уменията за работа с блокове за 
повторения. 

Нови понятия: анимация, кадър, анимирано из
ображение

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 
Използвайте сюжета към урока, за да въведете 

новите понятия. За да осмислят понятието и да си 
обяснят технологията на създаване на анимирано из-
ображение, в първата задача учениците рисуват на 
лист кадри от анимация. 

Обяснете, че в средата за програмиране Scratch, 
можем да постигнем анимирано изображение по ня-
колко начина – чрез смяна на сцени, чрез смяна на 
костюми и чрез смяна на герои.

Учениците вече са създавали програми с аними-
рани изображения (урок 13, урок 14 и т.н.). Покажете 
им проектите (може да използвате контролните фай-
лове от диска с ресурси) и обсъдете чрез кой от начи-
ните е постигнато анимирането. 

За изпълнението на втората задача се използват 
декори от библиотеката, които трябва да се редакти-
рат с усвоени вече умения за работа в графичния ре-
дактор.  

Задачите са им близки по сюжет, защото са свър-
зани с естествената смяна на ден и нощ – затвържда-
ват се циклични алгоритми.

Съхранете проектите, за да се използват в други 
урочни единици.

Към урока има заснето видео за код за смяна на 
декори.
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УРОК 22
ДЪЛГОТО ПЪТУВАНЕ

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на понятията анимация, цикъл, блок за повторения 
и упражняване на умения за създаване на циклични 
алгоритми за смяна на декори

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания. 
Да се затвърдят уменията за работа с блокове за 

повторения. 
Да се обобщят придобитите знания и да се зат-

върдят придобитите умения и да се въведе блок за 
смяна на декор и следващ декор от групата „Външ-
ност“.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи.

Препоръчително е да се използват съхранените 
проекти от урок 21.

Използвайте текста в началото на урока и знани-
ята на учениците за денонощие и направете диску-
сия, в която да се изясни колко различни декора ще 
са необходими за изпълнението на задачата, както и 
колко пъти ще трябва да се повторят, за да се създаде 
анимацията от историята.

Използвайте вече познания алгоритъм от пред-
ходния урок, за да създадете декорите и алгоритъма 
за смяната им. Обърнете внимание на учениците за 
необходимостта от използването на блок „изчакай ... 
сек“.

Съхранете проектите, за да се използват в други 
урочни единици.

В края на урока ученикът трябва да може да:
• планира и подготвя ресурси за реализиране на 

художествена идея
• създава анимация по задание във визуална сре-

да.
Към урока има разработени 2 електронни ресур-

са – видеа за:
• добавяне на нощни декори и декор „Гора“
• код за смяна на три дневни и три нощни декора.
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УРОК 23
ПРОДЪЛЖАВАМ ПО ПЪТЯ

Вид на урока – за упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на понятията анимация, цикъл, блок за повторения и 
упражняване на умения за създаване на циклични ал-
горитми, чрез които се управляват герои на сцената

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания. 

Да се въведе анимиране не само на декори, а и на 
герои, като се сменят костюмите им. 

Да се затвърдят уменията за работа с блокове за 
повторения за смяна на костюми, тяхното редактира-
не и синхронизиране на действията им, като ползва-
ме позната блок-команда за изчакване. 

Да се обобщят придобитите знания и затвърдят 
придобитите умения за промяна на костюми с из-
ползване на инструменти от вградения графичен ре-
дактор.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът е естествено продължение на дейности-

те от урок 22 и надграждане на уменията, придобити 
дотук.

Напомнете на учениците, че трябва да променят 
цветовете във всеки от костюмите на героите.

В урока е удачно да се следва последователността 
на зададените в учебника задачи, както и конкретни-
те стъпки за изпълнението им.

В края на урока ученикът трябва да може да при-
лага наученото.

Към урока има разработени 2 електронни ресур-
са (един от които е и в диска) – видеа за:

• програма „Денонощие“
• код за пътешествие на героите.
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УРОК 24
ПОМОЩ ЗА ОМАГЬОСАНИЯ ПРИЯТЕЛ

Вид на урока – за нови знания и умения

Дидактическа цел на урока – Запознаване на 
учениците с техники за създаване на нови герои. Де-
монстриране и изграждане на умения за създаване 
на герои с вграден графичен редактор и заснемане с 
камера.

Задачи
Да се въведат новите понятия и чрез подходящи 

примери и демонстрации да се покаже и усвои тех-
никата на създаване на нови герои и да се посочат 
основните разлики между герои и костюми на един 
герой. 

Да се затвърдят уменията за работа с инструмен-
тите в графичния редактор. 

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 
Обърнете специално внимание на това къде се 

появяват новите герои – под сцената, и къде – костю-
мите на даден герой.

В края на урока ученикът трябва да може да:
• редактира нови герои
• рисува нови герои
• рисува костюми
• сменя циклично герои и костюми.
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УРОК 25
ПЪРВА СРЕЩА С МАГЬОСНИКА БЪГ

Вид на урока – за нови знания

Дидактическа цел на урока – Запознаване на 
учениците с възможностите на програмната среда 
за възпроизвеждане на звук. Демонстриране и из-
граждане на умения за вграждане на звук и звукови 
ефекти чрез съответните команди от групата „Звук в 
средата Scratch“.

Задачи
Да се покаже същността на процеса на вграждане 

на звук в кода на програма. 
Да се въведе техниката на създаване на анимации 

със звук.
Да се обобщят придобитите знания и да се зат-

върдят придобитите умения за смяна на декори и кос-
тюми. 

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Преди урока се уверете, че разполагате с необходи-

мите технически средства за възпроизвеждане на звук.
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 
Започнете урока с демонстрация на програмата 

от диска с ресурси (задача първа). 
Преди изпълнението на задачата за вграждане 

на звук може да дадете на учениците аналогията за 
вграждане на думи/мисли. Така ще се ориентират 
по-бързо в новите дейности.

Задача втора е подходяща за демонстрация и по-
стъпково изпълнение едновременно с учениците.

Демонстрирайте библиотеката със звуци, като 
използвате вече придобитите знания и умения на 
учениците за работа с колекциите в библиотеките. 
Запознайте ги с възможността за прослушване на 
звука преди избирането му.

Задачи трета и четвърта са подходящи за са-
мостоятелно изпълнение.

В края на урока ученикът трябва да познава сред-
ствата на програмната среда за възпроизвеждане на 
звуци.

Към урока има заснето видео за първата среща с 
магьосника Бъг.

Ползва се и програма „Среща“ от диска.
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УРОК 26 МАГЬОСНИКЪТ ПРОГОВАРЯ 
и УРОК 27 ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА МАГЬОСНИКА

Вид на уроците – упражнения

Дидактическа цел на уроците – Затвърждаване 
на умения за създаване на  алгоритми, чрез които се 
управляват герои на сцената чрез команди от групите 
за външност, звук и контрол и се създават реалистич-
ни анимации.

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания. 
Да работят по инструкции и създадат алгоритъм 

по образец. 
Да разчитат код и допълват създаден вече такъв. 
Да се затвърдят уменията за работа с блокове от 

групите „Външност“ и „Звуци“.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Двата урока са структурирани така, че с първите 

две задачи да се осигури необходимото затвърдява-
не на знанията и уменията. Дадени са допълнителни 

задачи (както за самостоятелно изпълнение, така 
и за екипна работа), които могат да се възложат на 
по-бързо справящите се или да се предложат за до-
пълнителна работа у дома.

По преценка на учителя задачите от стр. 59 могат 
да се използват за състезание между екипите.

В края на двата урока ученикът трябва да може 
да: 

• задава последователност от звуци, които да из-
пълнява героят

• синхронизира текст за мисли, говор и звук
• създава анимации чрез екипна работа като със-

тезание между два отбора.
Към уроците има разработени 3 видеа за:
• магьосникът проговаря
• код със спрайт „Гълъб“
• преобразяването на магьосника.
Ползват се и програма „Магьосникът говори“  и 

програма „Преобразяване“от диска.
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УРОК 28
ОБЪРКАНИТЕ КОДОВЕ

Вид на урока – обобщение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на умения за създаване на  алгоритми, чрез които се 
управляват герои на сцената чрез команди от групите 
за външност, звук и контрол и се създават реалистич-
ни анимации. Отстраняване на грешки в кодове.

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания.
Да работят по инструкции и да създадат алгори-

тъм по образец. 
Да разчитат код, да откриват и отстраняват от-

крити грешки в логиката на създаден код.
Да допълват създадени вече програми така, че да 

се подобри алгоритъмът. 

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи.

Задачите са с повишена трудност, изискват при-
лагане на всички усвоени досега знания и умения.  

Подходящо е да се работи паралелно с демон-
страция от учителя или с помощ на контролните фай-
лове от диска с електронни ресурси.

В края на урока ученикът трябва да може да:
• открива грешки в код
• променя кодове
• посочва правилно подреждане на блокове от 

множество отговори.
Към урока има разработени 3 електронни ресур-

са – видеа за:
• програма „Улица“
• програма „Тренировка“
• програма „Ракета 01“
И трите програми се ползват от диска.
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УРОК 29
С ПЕСЕН Е ПО-ЛЕСНО!

Вид на урока – упражнения

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на умения за създаване на  алгоритми, чрез които се 
управляват герои на сцената чрез команди от групите 
за външност, звук и контрол и се създават реалистич-
ни анимации. Запознаване с команди за композиране 
на мелодия с команди от групата „Външност“.

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания. 
Да работят по инструкции и да създадат алгори-

тъм по образец. 
Да се затвърдят уменията за работа с блокове  от 

групите „Външност“ и „Звуци“.
Да се актуализират уменията за копиране на код.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Преди урока се уверете, че имате работещи под-

ходящи технически средства за възпроизвеждане на 
звук.

В урока е удачно да се следва последователността 
на зададените в учебника задачи. 

Първите две задачи са въвеждащи и нямат пряко 
отношение към компютърното моделиране.

В трета задача е подходящо да се даде възмож-
ност на учениците да експериментират.

Последните задачи са за екипна работа и за твор-
ческо прилагане на усвоеното.

В края на урока ученикът трябва да може да съз-
дава код за изпълнение на песен.

Към урока има разработени 2 електронни ресур-
са – видеа за:

• код за изсвирване  на пет различни ноти
• код за изсвирване на гамата от три различни ин-

струмента.
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УРОК 30
СПОДЕЛИ С ОТБОРА

Вид на урока – обобщение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на умения за създаване на  алгоритми, чрез които се 
управляват герои на сцената чрез команди от групи-
те  „Външност“, „Звуци“, „Контрол“ и създаване на 
анимирани истории. Обобщаване на знанията и ком-
бинирано прилагане в творческа ситуация.

Задачи
Да се обобщят и надградят придобитите знания.
Да работят по инструкции и да създадат алгори-

тъм по образец. 
Да разчитат код и допълват създаден вече такъв. 
Затвърждават се умения за работа с блокове от 

групите „Външност“ и „Звуци“.
Създаване на план за работа и съставяне на ани-

мирана история, като се работи екипно в малки гру-
пи.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
В урока е удачно да се следва последователността 

на зададените в учебника задачи. 
Учениците се запознават с предложените изобра-

жения и се опитват да конструират история, спазвай-
ки посочени правила, етапи и начин за изготвяне на 
план и избор на заглавие. 

При модифицирането на кода да се осъществява 
непрекъсната обратна връзка с подходящи въпроси, 
водещи до креативност. Така по-лесно учениците ще 
се справят с поставеното предизвикателство.

В края на урока ученикът трябва да може да:
• съставя план за приказка
• определя ресурси, герои, декори, музика, връз-

ка, текст.
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УРОК 31 КОЙ В КАКВО Е НАЙ-ДОБЪР?
и УРОК 32 НЕКА ВСИЧКИ ЗНАЯТ!

Вид на урока – диагностика

Дидактическа цел на урока – Проверка и оцен-
ка на усвоените знания и умения 

Задачи
Да се диагностицира степента на овладените зна-

ния и усвоените умения от учениците. 
Да работят индивидуално и да сглобят блоковете. 
Да се провери доколко е усвоено създаване на ал-

горитъм по образец, разчитане на код и създаване на 
код по посочен краен резултат. 

Методи за преподаване и учене – индивидуа-
лен контрол

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност:
За осъществяването на диагностиката използвай-

те работния лист от диска с електронни ресурси.

Вид на урока – обобщение

Дидактическа цел на урока – Затвърждаване 
на усвоени знания и умения. Споделяне на създадени 
проекти. Съхраняване на проекти при работа в он-
лайн и офлайн режим.

Задачи 
Да се създадат умения за съхраняване и споде-

ляне на проекти, създадени от учениците в личното 
пространство, отделено им в акаунтите, които си 
създадоха в началото на обучението. 

Запознаване с бутоните от интерфейса на про-
грамите „Споделяне“, „Към страницата на програма-
та“. Работа по инструкции.

Методи за преподаване и учене – демонстра-
ция, наблюдение, обяснение, самостоятелна работа, 
групова работа

Учебно-методически ресурси – учебник, ком-
пютър, визуална среда за програмиране Scratch

Насоки за организиране на учебната дейност
Урокът изисква интернет свързаност на дигитал-

ните устройства на учениците.
Темата може да се изпълни при преценка на учи-

теля и при технически възможности на училището.
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4
Регистрация в Scratch
Вход и настройки на акаунта (профила)

6

Стартиране на Scratch и описание на екрана
Преместване на Скрачи в рамките на сцената
Преместване на Скрачи в декор „Мишена“
Програма „Фламинго“
Програма „Коте“

7
Съставяне и изпълнение на код с блокове за 
преместване и завъртане
Как се местят части от блока

8
Изпълнение на блок „отиди до x: y:“
Съставяне и изпълнение на код с блокове за 
преместване и завъртане

9

Съставяне и изпълнение на код с блокове 
„пропълзи“ и „скрий се“
Код, включващ блок „обърни се в посока“ и 
„покажи се“
Код за изкачване по „декор стълба“

10

Код за обръщане към показалеца на мишката
Използване на бутон „ако си в края, отблъс-
ни се“
Код за местене на Скрачи между точки в 
мрежа
Код за местене вляво и вдясно на сцената

11

Код с използване на табелка „Костюми“ и 
спрайт Ball
Тупкане на топката в средата на всяка стена 
от сцената
Код със спрайт Parrot

12
Действия със спрайт Nano – копиране (дуб-
лиране), увеличаване и намаляване
Действия със спрайт Nano – копирай, пре-
мести, завърти, обърни, намали и увеличи

13

Спрайт Robot. Програма за промяна и създа-
ване на изображения
Рисуване на празнична шапка и усмихнато 
лице на спрайт Robot
Въртене на спрайт Robot

14

Рисуване на слънце в спрайт Blue sky
Рисуване на облаци в спрайт Blue sky
Поставяне на шапка и шал на спрайт Pico 
walking
Поставяне на чадър на спрайт Pico walking

15 Използване на блокове от бутон „Външност“

16 Диалози между Аби и Ди

17
Изпълнение на блок с буквите от думата 
START
Изпълнение на блок с буквите от изречение-
то „Смело напред!“

18 Блок за повторение

19

Код за изчертаване на шестоъгълник
Код за едновременно изчертаване на два 
шестоъгълника
Код за изчертаване на пружина
Код за изчертаване на тайната врата
Код за изчертаване на тайната врата с декор 
и спрайт с магьосника Бъг
Код за изчертаване на цвете от квадрати

20

Добавяне на код за безкраен цикъл
Код за построяване на стълба
Изпълнение на кодове за изчертаване на 
фигури
Изпълнение на код за изчертаване на фигура 
към група 1
Изпълнение на код за изчертаване на фигура 
към група 2
Изпълнение на код за изчертаване на фигура 
към група 3

21 Код за смяна на декори

22
Добавяне на нощни декори и декор „Гора“
Код за смяна на три дневни и три нощни 
декора

23
Програма „Денонощие“
Код за пътешествие на героите

25 Първа среща с магьосника Бъг

26
Магьосникът проговаря
Код със спрайт „Гълъб“

27 Преобразяването на магьосника

28

Програма „Улица“

Програма „Тренировка“

Програма „Ракета 01“

29
Код за изсвирване на пет различни ноти

Код за изсвирване на гамата от три различни 
инструмента

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ 
ПО УРОЦИ
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