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Творческите проекти на учениците са създадени по проект „Твоят час“, Оперативна програма «Нау-
ка и образование за интелигентен растеж» 2014-2020г.,Процедура на директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ: BG05M20P001 2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“.

Abstract: The report shall show knowledge and skills of students from 125 SU „Boyan Penev in the school 
year 2016/2017, when working with the virtual school offi  ce in mathema  cs and its applica  on in crea  vity in 
graphic design. They work with a variety of geometric shapes and graphics programs. Create graphic symmet-
rical ornaments, snowfl akes, stars, rose  es, wallpaper, collages. Work with mul  ple libraries, tools, eff ects, 
and fi lters with a lot of ideas, imagina  on and inspira  on. Their works have the spirit and emo  on, carry a sense 
of challenge and originality and are recognized in their style and originality.

So combine your knowledge of mathema  cs in the digital graphics such as translate their wishes into beau-
 ful works, par  cipate in contests and races and won numerous awards.

 Keywords: Mathema  cs and art, computer Graphics, graphic Design, crea  vity of students, graphics pro-
grams, 125 Secondary school „Boyan Penev“– Sofi a, Kremlina Cherkezova

Статията представя опита на автора от работата по проекти „Твоят час“ през учебната 2016-2017 годи-
на в 125 СУ „Боян Пенев“, София. Реализираната педагогическа практика е продължение на многогодиш-
ната работа на автора по друга програма на МОН – европейски проект „Успех“. Целта на статията е пред-
ставяне на опит и резултати в помощ на учители и ученици. Темите, по които се работи са свързани с ма-
тематика, компютърна графика и приложно изкуство.

І. Работа по проект „Твоят час“.
Поставянето на начало на работата по проект „Твоят час“ в 125 СУ „Боян Пенев“ е особено важно за 

автора, тъй като това е нова месторабота, с нови колеги и нови ученици, незапознати с предишните раз-
работки и педагогическа практика. Оформи се екип от учители по информационни технологии, които се 
запознаваха с опита на автора и постигнатите резултати през миналите години. Сформираха се групи по 
проект „Твоят час“, в които се записаха за участие четири групи от трети до шести клас, общо 60 деца. За-
почна подготовка по темите „Математика с компютър“, „Компютърна графика“ и „Приложно изкуство“. 

Темите, които избрахме да учим и творим са свързани със запознаване, експериментиране, зат-
върждаване и надграждане на знания и умения на учениците в областите: математика, симетрия, компю-
търна графика, анимация, приложно изкуство. 

 Фигура 1. Работа с екипите на г-жа Станчева, г-жа Каменова и г-жа Черкезова

Започнахме занятията по групи (Фигура 1). През първият месец на работа – м. ноември, екипът учите-
ли работи усърдно за усвояване на новите програми и техники за работа. За учениците всичко беше мно-
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го ново, но беше и много интересно. Трябваше да запознаем учениците с възможностите на програмите 
– графичните редактори, цветови палитри, редактиращи действия, математически програми. Новите за-
нимания провокираха интереса и въображението и решихме да наблегнем на по-сложни геометрични 
и графични програми и да създадем интересни творби. Учениците работиха с множество програми съ-
държащи нови възможности, повечето онлайн. Това са програмите „Виртуален кабинет по математика“, 
GeoGebra, Sumopaint, FlamePaint, PixLr, Pizap, Photoscape, Zefrank.com /scribbler/too и други (Фигура 2). Те 
научиха действието на много бутони и команди, комбинираха множество цветове, филтри и ефекти. Ед-
на и съща рисунка, колаж или снимка обработваха в няколко програми за да се постигне най-добър ре-
зултат. 

Фигура 2. Моменти от работата на учениците

По време на нашата работа с различните програми започнахме с изчертаване на геометрични фигу-
ри, приложихме симетрия, задавахме различни параметри за брой, цикъл, осветеност, наситеност, про-
зрачност, големина, работа със слоеве и получихме графични симетрични орнаменти, розетки, тапети, 
калейдоскопи, фонове, анимации. Във “Виртуалния кабинет по математика“ (Фигура 3) разгледахме мно-
жеството нови примери и логически задачи с различна насоченост и построихме различни фигури – звез-
ди, снежинки, сърца, тапети, паркети и др. Учениците работиха с голямо желание, вдъхновение и мно-
жество идеи. Създадохме чрез новите възможности на програмите чертежи, развивки, рисунки, колажи, 
анимации. Те усвоиха умения да обработват снимки.

 

Фигура 3. „Виртуален кабинет по математика“, теми „Звезди“ и „Снежинки“

Ентусиазмът и позитивните резултати доведоха до решението да участваме в различни конферен-
ции, състезания и конкурси. Първото състезание, в което участвахме онлайн беше на сайта www.Tonediko.
com – сайт за всички, които обичат занимателната математика и изкуството – тема „Звезди“. Учениците с 
голямо въображение създадоха множество звезди, съзвездия, пейзажи и ги качиха на сайта за гласува-
не. Така за първи път участвахме в с постери и презентация на конференциите за работата на ученици-
те на ИМИ БАН (Фиг. 4) на тема „Динамична математика в образованието” на 5.12.2016г. и 11.02.2017г. и 
спечелихме награда за участие с представяне работата на учениците в 46 конференция на математиците 
в Боровец през месец април 2017г.
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Фигура 4. Участие с постери ИМИ БАН

През месец януари, при обявяването на наградите от конкурса „Звезди“ повечето бяха на нашите уче-
ници. През останалите месеци на упорита работа участвахме в различни състезания и конкурси – 7-ми 
национален конкурс за компютърна рисунка, колаж, фотография, портрет „Виртуална пролет”, гр. Бургас, 
м. март, участие в състезанието „BIGTOME” в 134 СУ „Димчо Дебелянов”, София, м. април, Осми между-
народен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“, Хасково 2017, м. април, кон-
курс „Тонедико“, тема „Празници“, м. април и други.

ІІ. Цели на групите
Целите, които си поставихме са свързани с творчеството на учениците и новите предизвикателства в 

областта на математика с компютър и компютърна графика:
  Учениците да усвоят нови знания, умения и компетенции в областта на математиката и графичния 
дизайн;

  Повишаване активността и мотивацията, ентусиазма и творческото мислене; 
  Да ни накарат да усетим силата на тяхното въображение;
  Интегриране на ИТ в обучението по математика и изобразително изкуство за повишаване актив-
ността на учениците, затвърждаване на знанията им, формирането на умения за индивидуална и 
екипна работа. 

ІІІ. Етапи от работата на клубовете по графичен дизайн:
Работата в групите следва проектно-ориентиран модел. Занятията се провеждат в извънучебно вре-

ме, но подпомагат работата ни в ЗП по ИТ. Дейностите са свързани с запознаването и работата на различ-
ни програми и обработка на снимки. Използват се междупредметни връзки – знания от математика, гео-
метрия и изобразително изкуство.

Реализация на проектната работа се осъществява в три етапа:
1. Организационен етап
Учениците се запознават с новите програми и възможности за работа в групите. За всяка програма се 

демонстрират възможностите – нови бутони, филтри, ефекти, каква обработка може да се приложи и др. 
Новите ни изследвания за интересни графични програми online в Интернет са програмите PixLr с много 
нови четки по категории, FlamePaint и Zefrank.com/scribbler/too. Чрез тях може да се рисува с четка воал и 
с четка като конци. Чрез въображението си, учениците получават неповторими фонове и рисунки, а про-
грамата scribbler/too има красиви анимации.

 

Фигура 5. По време на работа на презентациите
2. Оперативен етап
Осъществяват се основните дейности от работата в групите. Учениците доусъвършенстват своите зна-

ния, умения и компетенции като създават табла и презентации с творчеството си – рисунки, колажи, пей-
зажи, анимации.
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Фигура 6. Рисунки и колажи за конкурса „Творчество без граници“

3. Продуктивен етап
Осъществи се в рамките на представителни изяви и посещение на родители по време на работа. През 

тази учебна 2016/2017 година проектът стартира през месец ноември и завърши с изяви през месец май. 
Гости са родители, учители, съученици. По време на представянето всеки ученик коментира творчество-
то си – тема, използвани програми и техники за работа. На изявилите се ученици се раздадоха награди.

 

Фигура 7. Представителни изяви
4. Резултати и награди
Учениците създадоха рисунки, колажи, анимации, обработваха снимки. Усвоиха нови знания, умения 

и компетенции в областта на математиката, ИТ, ИИ. Повишиха познавателната си активност, инициатив-
ност, творчество и приложимост. Участваха в национални състезания и международни конкурси, получи-
ха награди – „Виртуална пролет“ – 3 награди, „Творчество без граници“ – 5 медала, “BigTome” – 1 награ-
да, “Тонедико” – 10 награди и др. Това са добри практики за качествено обучение и възпитание на учени-
ците и тяхната реализация в живота. 

 
Фигура 8. Награди

5. Галерия
Рисунки, колажи, анимации от 3-6 клас Теми: звезди, съзвездия, планети, пейзажи.

3 клас 3 клас 3 клас 5 клас
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3 клас 3 клас 4 клас 4 клас

6 клас 6 клас 6 клас 3 клас

6 клас 4 клас 4 клас 5 клас

3 клас 3 клас 4 клас 5 клас

6 клас 6 клас  6 клас 4 клас

6 клас 6 клас 3 клас 6 клас
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6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

5 клас 6 клас 5 клас 6 клас

6 клас 4 клас 5 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас
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6 клас 4 клас 5 клас 6 клас

6 клас 6 клас 5 клас 5 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

6 клас 4 клас 5 клас 6 клас

4 клас 4 клас 4 клас 6 клас

5 клас 5 клас 5 клас 5 клас
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4 клас 5 клас 5 клас 5 клас

6 клас 6 клас 6 клас 5 клас

5 клас  5 клас 5 клас 6 клас

6 клас 6 клас 6 клас 6 клас

5 клас 6 клас 6 клас 5 клас

5 клас 5 клас 5 клас
5 

клас


