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* Авторите изказват благодарност към проект „Твоят час“, за частичното финансиране на на-
стоящата работа. 

Abstract: The papers presents authors’ experience from realization of game-based work with first grade 
students for developing their spatial knowledge and skills through the use of contemporary technologies and 
programmable toys. The work is realized in Elin Pelin Secondary school between November 2016 and May 2017 
with financial support of Ministry of education’s project “Your class”. 
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Съвременните изисквания към образованието налагат формиране на компетентности у учениците, 
способстващи за адекватното и адаптивното им поведение в реални житейски ситуации. Най-важната 
особеност на новия модел на училищното образование е засилването на практическата насоченост на 
обучението. 

Възможността за ориентиране в пространството е едно от най-важните условия за успешна житей-
ска реализация. Ориентирането в пространството може да се разглежда като неразделна част от геомет-
ричната пропедевтика в начален курс. Непрекъснатата геометрична пропедевтика и ориентиране в прос-
транството предполагат приемственост между детската градина, подготвителна група/клас и началните 
класове [1]. 

За съжаление тази приемственост има по-скоро пожелателен характер. Ориентирането в простран-
ството като знание, умение или отношение, очаквано в края на учебната година според учебната про-
грама по математика за първи клас, не присъства нито в област на компетентност „Геометрични фигу-
ри и тела“, нито в област „Измерване“1. Като очакван резултат от обучението е посочено само: „използ-
ва математически представи за пространствено ориентиране, за сравняване на количества и за подреж-
дане на обекти по зададени признаци“. Тази компетентност е заложена в глобалната тема „Естетствени-
те числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5“. Ето защо и в учебниците по математи-
ка за първи клас темата за ориентиране в пространството е изключително слабо застъпена. Да вземем 
за пример учебника на Мариана Богданова и колектив, издателство „Булвест“, по който учеха и ученици-
те от I „д“ клас на ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас. В него темата за ориентиране в пространството е застъпе-
на в първите три урока, а броят на задачите, отнасящи се до тази тема в следващите уроци е по-малък от 
пет [3]. Затова и в примерното годишно разпределение на учебното съдържание по математика за пър-
ви клас, което предоставят от посоченото издателство, първите три учебни часа са посветени на ориенти-
ране в пространството, като това са уроци за преговор с обобщение. Посочва се, че се използват изграде-
ни в предучилищната подготовка математически представи за пространствено ориентиране. При така за-
ложеното учебно съдържание надграждане на знания и умения за ориентиране в пространството в пър-
ви клас липсва.
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Посоченото дотук беше и един от мотивите за избора на тема за занимания по интереси по проект 
„Твоят час“. След проведено допитване до учениците и родителите им, мненията се консолидираха до 
т.нар. от деца и родители „образователни игри“. Решихме да вземем по-слабо застъпени теми от учебно-
то съдържание и с игрови подход и междупредметни връзки да формираме и надградим някои умения 
у учениците като:

  Надграждане на уменията им за ориентиране в пространството;
  Съчетаването на тези умения със затвърждаване на учебното съдържание по български език и ли-
тература и околен свят;

  Първи стъпки на учениците в областта на програмирането;
  Развиване на логическо и критическо мислене;
  Формиране на умения за работа в екип
За целта бяха закупени 4 броя интерактиви програмируеми играчки ВееВоt, като в повече от полови-

ната от часовете по проекта учениците работеха с тях, разпределени в екипи. Останалите часове реали-
зирахме като практически ситуации, работа върху работни листи, публични изяви и работа с родители.

Реализация на проекта
В първите 2 часа учениците се запознаха с програмируемата играчка ВееВоt – с нейните функции и 

начина за програмирането й (Фигура 1). Интерактивната пчела разполага с бутони, чрез които се при-
движва напред, назад, завърта се наляво или надясно. Всеки ход напред или назад придвижва пчелата 
15 см в желаната посока. Играчката помни до 40 хода и след натискане на бутон GO тя изпълнява зададе-
ните й команди. Именно тази й функция я прави ценна – учениците трябва да създадат определен алго-
ритъм, да са си го представили или описали предварително, а не на всеки ход да дават задача на пчела-
та. При вярно програмиране след натискане на бутона GO тя минава по зададения маршрут и накрая из-
дава звукови и светлинни сигнали. Играчката също така разполага и с още два бутона – пауза и изчиства-
не на вече програмираното.

Фигура 1 Запознаване с функциите на програмируемата играчка BeeBot

След запознаването с пчелата проведохме няколко часа за усъвършенстване на уменията на децата 
да се ориентират в пространството като задачите бяха под формата на игра. По този начин те неусетно и 
с удоволствие изпълняваха дадените им задачи. Тези часове включваха следните теми:

  Посоки ляво-дясно с изместена точка на отчет.
През тези 2 часа учениците трябваше да усъвършенстват уменията си да определят посоките ляво и 

дясно спрямо себе си и спрямо друг обект. Първо направихме една игра, в която те бяха „живи модели“ и 
определяхме позицията на предмети в класната стая спрямо дете, което е на чина си и спрямо друго де-
те, което е пред дъската, с лице срущу останалите. След като се убедиха, че посоките ляво и дясно могат 
да бъдат различни в зависимост от това, от чия позиция се разглеждат, на дъската до предварително за-
лепена коледна елха залепихме две пчелички /Еми и Мими/ като едната беше с лице към децата, а дру-
гата – обърната с гръб към тях. Задачата на учениците беше да залепят предварително изрязани играчки 
на елхата като се съобразят с поставените условия: отдясно на Еми, вляво спрямо Мими и т.н. Постепенно 
усложнихме задачата: „постави камбанката отдясно на Мими на втория ред отдолу нагоре и т.н. Тук де-
цата трябваше да преценят задачата от гледна точка на двете условия – да се ориентират в посоките ля-
во-дясно спрямо пчеличката и едновременно с това да се съобразят с преброяването на клоните на елха-
та в съответната посока (Фиг. 2)
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Фигура 2. Ляво-дясно с изместена точка на отчет – фронтална работа

Същите задачи учениците изпълниха индивидуално на работен лист (фиг. 3). Първо трябваше да по-
могнат на пчеличките да залепят цветя на коледната си елха и така да я украсят /пак спрямо две пчелич-
ки – с лице и с гръб към тях/. След това по дадени указания трябваше да нарисуват играчки на коледната 
елха на две деца – момченцето е с лице към тях, а момиченцето е нарисувано в гръб. Накрая учениците 
имаха възможност да оцветят елхите според тяхното желание и въображение.

Фигура 3 Ляво-дясно с изместена точка на отчет – индивидуална работа

  Ориентиране в лабиринт – варианти с един или няколко изхода; с правила.
Учениците с удоволствие изпълниха задачите, в които трябваше да се ориентират в лабиринти. Ра-

ботиха индивидуално. От тях се изискваше да очертаят пътя като някои от лабиринтите имаха повече от 
един изход, а при други трябваше да се съобразят с определени условия, с което целяхме развиване на 
логическо мислене. Напр. когато стигне до цвете, пчеличката трябва да избере пътя, водещ наляво, а ко-
гато стигне до буркан с мед – надясно; или за да стигне до елхата, момиченцето може да минава само 
през играчки с форма на топка или сърчице (фиг. 4). 

Фигура 4. Ориентиране в лабиринт
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  Ориентиране в мрежа – работа на работни листи.
За да усъвършенстват уменията си за ориентиране в мрежа, учениците изпълниха няколко упражне-

ния върху работни листи. В тях имаше следните задачи: да определят на посоката при очертан път; да на-
рисуват в мрежа пътя на пчелата до кошера, който е указан със стрелки; да възпроизведат по обратен път 
срелките като имат пред себе си вече начертания път; да определят позицията на фигурка/картинка/ в 
мрежа като имат съответните координати – ред и колона (фиг. 5)

Фигура 5. Част от задачите от работен лист – ориентиране в мрежа

  Ориентиране по план.
Ориентирането по план на практика отсъства от задължителната програма на учениците от първи 

клас. Практиката показва, че освен че формира на ценни умения, то е много забавно, няма да е преуве-
личено да кажем вдъхновяващо за децата. В следващите два часа те работиха по екипи. Всеки екип раз-
полагаше с листче с план на стаята, нарисуван с помощта на геометрични форми – квадрати и правоъ-
гълници. С „Х“ беше отбелязано къде е скритият предмет. Учениците трябваше да се ориентират къде се 
крие той – под кой чин, или стол, в кой шкаф и т.н. Няколко пъти подред учениците намираха ново лист-
че със същия план на класната стая като последният намерен обект беше пчеличка. След като всеки екип 
откри своята пчеличка, участниците в него трябваше да направят за нея градинка, в която да кацне. Тук 
децата имаха възможност да проявят творчество като сами нарисуваха и изрязаха цветята за градинката 
на тяхната пчела (фиг. 6). 

Фигура 6. Ориентиране по план – екипна работа
  Ориентиране в мрежа и по план – практическа ситуация.
Практическата ситуация премина изцяло в игрова форма. Тук учениците отново работеха по екипи. Пър-

вата им задача беше да открият по плана на стаята по пет кръгчета /различен цвят за различните отбори/. 
Този път те разполагаха с един план, на който бяха отбелязани и петтe места с кръгчета. Втората им задача 
беше с помощта на микрофони да запишат инструкция, която виждаха описана със стрелки и числа. Напр. 
едно направо, постави кръгче, завърти се надясно, две направо, постави кръгче и т.н. За третата задача все-
ки отбор избираше един представител, който, следвайки инструкциите от записа на микрофона, трябваше 
да постави кръгчетата на отбора в начертана с тиксо мрежа на пода в класната стая. Така вече имахме усло-
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вия за четвъртата игра. Едно от децата беше със завързани с шалче очи, а останалите му съотборници тряб-
ваше да го насочват накъде да върви. Те имаха определени задачи – напр. да мине през всички жълти кръг-
чета, но да не стъпва на зелени и др. (Фиг. 7). Така едновременно упражнихме ориентиране в пространство-
то, посоките ляво и дясно с изместена точка на отчет /децата от отбора трябваше да се поставят на мястото 
на детето със завързани очи/, логическо и критическо мислене /съобразяване с няколко условия едновре-
менно/. Играта беше емоционално наситена, мотивираща децата да участват в нея с желание. Заедно с то-
ва направихме още една крачка към сплотяване на екипите – детето със шалчето на очите изцяло трябва-
ше да разчита на останалите играчи от неговия екип. Играта осигури възможност на всяко дете да се вклю-
чи, да бъде и в ролята на детето в мрежата, и в ролята на насочващо дете.

Фигура 7. Ориентиране в мрежа и по план – практическа ситуация

Работата с програмируемата играчка BeeBot протече в рамките на 30 учебни часа, разпределени в пе-
риода декември-април от учебната 2016-2017 година. Задачите, които учениците трябваше да изпълня-
ват, бяха свързани с част от останалите учебни дисциплини, които изучават. 

Темите, свързани с български език и литература, бяха:
  Събирам гласни звукове;
  Събирам съгласни звукове;
  Събери буквите на думата;
  Словотворчество – БЕЛ и Околен свят – професии.
Някои примерни задачи, които учениците изпълняваха с пчелата: пчелата тръгва от главната печат-

на буква на широк гласен звук и спира при съответната буква на тесния гласен звук; пчелата тръгва от ав-
тобуса и стига до спирката като минава през квадратчета с малки ръкописни букви на гласни звукове; от 
буква Л пчелата отива до буква Н като минава само през букви на звучни съгласни. В часовете с тема „Съ-
бери буквите на думата...“ желанието на учениците за работа беше още по-силно поради въведения със-
тезателен елемент. Целта на всеки екип беше да открие възможно най-много думи. За открита дума при-
знавахме само тази, през чиито букви последователно беше преминала пчелата (фиг. 8). 

Темите, свързани с околен свят, включваха следното учебно съдържание:
  Нашата улица;
  Професии;
  Сезони;
  Групи растения;
  Групи животни;
  Животните и средата им на живот;
  Хранене – групи храни;
  Национални празници.
Моменти от часовете за работа с пчелата са представени на Фигура 9.
При работата с пчелата учениците неусетно затвърдяват изучения учебен материал по предмета Око-

лен свят като упражненията дават възможност да се предоставят на децата повече примери и повече ин-
формация от тези, поместени в учебника. За да избегнем стереотипното мислене, на децата бяха предла-
гани задачи, при които може да има няколко варианта на движение на пчелата или се променяше усло-
вието на задачата. Напр. „Какво прави таралежът през различните сезони – започни от пролетта; или за-
почни от есента?; Проследи пътя на житното зрънце. От кой сезон ще започнеш?“С помощта на задачи-
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те по тези теми едновременно със затвърдяването и надграждането на учебния материал се развива ло-
гическо и критическо мислене. 

Фигура 8. Преброяване на думи, открити от екипите

Напр. катеричката трябва да събере плодовете само от дървета. Тук учениците трябва да преценят, че 
не всички плодове, нарисувани на таблото, трябва да бъдат събрани /през тях да мине пчелата/ - напр. 
боровинката расте на храст, лешникът също е предимно под формата на храст; да съобразят, че шишар-
ката е плод на дървото бор и т.н.

Фигура 9. Моменти от работата с BeeBot

След приключване на работата по проект „Твоят час“ можем да направим следните изводи:
  Учениците  с желание и ентусиазъм се включваха в изпълнението на задачите. Те възприемаха дей-
ностите по проекта като игра или като забавни задачи, а не като учебни часове.

  Програмируемата играчка предоставя интересен и достъпен начин за реализиране на междуп-
редметни връзки като по този начин се затвърждава и надгражда учебното съдържние по други-
те дисциплини;

  Учениците направиха своите първи стъпки в програмирането и подобриха уменията си за ориенти-
ране в пространството. В края на проекта все по-малко бяха „неуспешните опити на пчелата да стиг-
не до крайната цел“. Едновременно с това се забеляза, че учениците все по-бързо успяват да про-
грамират вярно пчелата. Установиха, че първо трябва да имат ясна представа къде трябва да оти-
де играчката, да си начертаят мислено или да опишат пътя й и след това да пристъпят към нейно-
то програмиране.

  В края на часовете възникваха все по-малко конфликти в екипите, което показа, че учениците бяха 
изградили първоначални умения за работа в екип. 
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