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ПъРВИ СТъПКИ В СВЕТА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

GETTING STARTED IN THE WORLD OF PROGRAMMING

Кремлина Любомирова Черкезова
125 СУ „Боян Пенев“, София

Kremlina Cherkezova
125 Secondary school „Boyan Penev“, Sofia

Творческите проекти на учениците са създадени по проект „Твоят час“, Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.,Процедура на директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P0012.004 „Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и ком-
петентности“.

Abstract: This current report that applies to academic year 2017/2018 concerns the „Your class“ project and 
covers the work of 3rd and 4th grade students at 125th „Boyan Penev“ school in. The project aims to get the 
students familiar with the programming with in the Imagine and Scratch environments. With the Imagine, the 
goal is the students to get acquainted with the LOGO educational philosophy and culture. On the other hand, 
the purpose of the educational course in Scratch is for the students to develop digital literacy by creating a com-
puter models of known to them objects, processes and phenomena and to further experiment with the cre-
ated models. The realized teaching practice is a continuation of the works of the programming instructor that 
took years to develop. This teaching practice delivers results, conclusions and new opportunities for the usage 
of the exploring type of approach in in the education in programming for the students – initial steps, meeting 
of the goals set, experiments, projects, searching for appropriate solutions. The main purpose is to present the 
gathered experience, results and conclusions in order to aid the students and the teacher. These can prove to 
be useful in the future planning and organization of the class work in the compulsory preparation of computer 
modelling in the Bulgarian school.

Keywords: Programming, getting started in programming, programming for kids, Imagine, Scratch,125 Sec-
ondary school „Boyan Penev“– Sofia, Kremlina Cherkezova

настоящият доклад представя по проект „Твоят час“ работата на ученици от 3 и 4 клас в 125 Су „Боян 
Пенев”, София през учебната 2017/2018г. в обучението по програмиране с компютърните среди Imagine 
и Scratch. чрез Imagine се цели първоначално учениците да се запознаят с основите на Лого-образовател-
ната философия и култура. Целта на обучение чрез Scratch е изграждането на дигитална грамотност на 
учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експеримен-
тиране с тях. Реализираната педагогическа практика е продължение на многогодишната работа на авто-
ра по програмиране. Тя предоставя резултати, изводи и нови възможности за използване на изследова-
телския подход в обучението по програмиране на учениците – първи стъпки, реализиране на задачи, екс-
перименти, проекти, търсене на подходи и решения. Целта е представяне на натрупания опит, резулта-
ти и извод в помощ на учители и ученици, които могат да се окажат полезни при бъдещото планиране и 
организация на работата в часовете за задължителна подготовка по Компютърно моделиране в българ-
ското училище.

І. Работа по проект „Твоят час“.  
новите технологии, които днешните ученици използват като компютри, видеоигри, мобилни телефо-

ни и др., промениха начина, по който се мисли и работи с информация. ние, учителите сме изправени 
пред бързо променящи се очаквания и се нуждаем от повече знания, умения и компетенции. необходи-
мо е да се адаптираме към различни учебни среди и да мотивираме своите ученици.

Поставянето на начало на работата по проект „Твоят час“ в 125 Су „Боян Пенев“ е важно, тъй като то-
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ва е нова практика, свързана с предстоящо обучение през учебната 2018/2019г. по предмета Компютър-
но моделиране за 3 и 4 клас. оформи се екип от двама учители по информационни технологии. Сформи-
раха се 3 кръжока по проект „Твоят час“, в които се записаха за участие ученици от 3 и 4 клас, общо 50 де-
ца. Започна подготовка, която е свързана с първи стъпки в програмирането и работа в програмните среди 
първо в Imagine и след натрупване на опит в Scratch. направихме инсталации на средите на всеки компю-
тър. Прегледахме много учебници, отделихме основните уроци, избрахме подходящи примери. Разпре-
делихме темите, свързани със запознаване, експериментиране, затвърждаване и надграждане на знания 
и умения на учениците в първите си стъпки в света на програмирането. Защо започнахме с Imagine? Тази 
среда е част от Лого-образователната философия и култура, които прилагам в работата си през годините, 
започвайки от Comenius Logo до Scratch и дава възможност за създаване на нови ситуации, които да бъ-
дат предизвикателство както за учениците, така и за учителите. Така се осигурява приемственост на сти-
ла на учене чрез действие и откривателство и се улеснява интегрираното обучение. ученето чрез упра-
вление на робота-костенурка се оказва много привлекателно: движейки се върху екрана, той оставя сле-
да, т. е. чертае геометрични фигури. основни за работа са командите напред и надясно, назад и наляво .

Започнахме занятията по групи. През първия месец на работа – м. ноември работихме усърдно за ус-
вояване на новите команди и техники за работа. 

Фигура 1. Начало на кръжоците

За учениците всичко беше много ново, но и много интересно и привлекателно. Работихме в директен 
режим на работа с прости примери за изчертаване на геометрични фигури:

Фигура 2. Първи стъпки в програмирането, Imagine

Бързо се усвоиха основните команди за движение, смяна на параметри, въртене, цветова гама, фон, 
триене, дебелина на молива, изчертаване на букви и фигури, команди за повторение многоъгълници, 
кръгове, спирали, и др. 
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Фигура 3. По време на работа

С бързина, лекота, желание, радост и ентусиазъм се изпълняваха поставените задачи. учениците въ-
веждаха, редактираха, анализираха резултата и пак редактираха, обобщаваха и експериментираха до по-
лучаването на нови още по-добри резултати.

Фигура 4. Проекти на учениците

чрез задължителния предмет Компютърно моделиране, децата ще се учат да програмират на основ-
но ниво на базата на визуално блоково програмиране. Това ще стане чрез компютърни игри и симулации. 
Scratch е компютърен език за децата, които мечтаят да станат програмисти и искат да развият своето ло-
гическо мислене и аналитичните си умения. Така те лесно ще усвоят принципите на визуалното програ-
миране . След работата ни с програмната среда Imagine продължихме с Scratch, защото има връзка като 
отново се повтарят идеите на Лого философията и култура. основни команди за работа са напред и на-
дясно, назад и наляво . ученикът влиза в ролята си на строител на знанията си.

Фигура 5. Scratch

Костенурката-робот се нарича „спрайт“, командите са представени чрез блокове, систематизирани по 
групи за движение, външност, звук, молив, данни, събития, контрол, сетива, оператори, блокове. чрез 
влачене на командите в областта за скриптове се описват различни действия. Създадохме много проекти 
– изчертаване на правилни многоъгълници, розетки, собствени анимации, игри, интерактивни истории.
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Фигура 6. Изчертаване на геометрични фигури в Scratch

Какво е общото в програмните среди Imagine и Scratch – това са идеите на Лого философията и кул-
тура с основните си команди. ученикът мисли и чертае. например да изчертаем квадрат и розетка в раз-
личните среди:

Фиг. 7. Imagine Фиг. 8. Scratch

Фиг. 9. Квадрат в Imagine Фиг. 10. Квадрат в Scratch

Фиг. 11. Розетка в Imagine Фиг. 12. Розетка в Scratch

Какво споделиха децата и по-големите ученици:
Александра Ивайлова Иванова, 3в клас: „Imagine ми харесва, защото с костенурката работя сво-

бодно и научавам нови знания от учебния материал в клас“. 
Деляна Христова Кандева, 3е клас: “Харесвам Imagine, защото ни дава възможност да се научим 

да програмираме и да се забавляваме заедно с ученето.”
Никола Георгиев Минчев, 3г клас: „Imagine и Scratch ми харесват, защото работят бързо и точно, 
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могат да създават фигури, които не знаем, че съществуват, игри, комикси и др.“.
Матей Владимиров Пенев, 3е клас: “Аз харесвам Imagine, защото мога да правя интересни гео-

метрични фигури в нова среда, уча се и се забавлявам с моите съученици“.
Калоян Марков Венков, 5а клас: „Харесвам и двете среди за програмиране. Imagine има много въз-

можности, работи бързо, изпълнява командите веднага, съобщава за грешки, има повторение, пара-
метри, цикъл, процедури.

Scratch също предлага много възможности за програмиране, има добра графика, предлага движещи 
се команди, скрий, покажи, смени костюма, има сетива и оператори, работи в цикъл и цикъл в цикъл, лес-
но чете кода, коригира грешките. “

ІІ. Целта на обучение при работа с програмните среди е формиране на начални дигитални компе-
тенции у учениците, формиране на алгоритмично и креативно мислене

учениците усвояват: 
 y начални знания и умения за дигитална идентичност и култура на работа в дигитална среда;
 y  умения за анализ, моделиране, разработване на проекти изграждане на дигиталната грамотност 

на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и екс-
периментиране с тях.

 y Интегриране на ИТ в обучението по математика и изобразително изкуство за повишаване актив-
ността на учениците, затвърждаване на знанията им. 

ІІІ. Етапи от работата на кръжоците по програмиране:
Занятията в кръжоците се провеждат в извънучебно време, но подпомагат работата ни в часовете по 

информационни технологии. Дейностите са свързани с запознаването и работата в различни среди за 
програмиране. Използват се междупредметни връзки – знания от математика, геометрия, информатика 
и изобразително изкуство.

Реализация на кръжоците – осъществява се в три етапа:
1. организационен етап
учениците се запознават с новите програмни среди и възможности за работа с тях. Създадоха мно-

жество геометрични фигури, розетки, изследователски проекти, собствени анимации, игри, интерактив-
ни истории, комикси и др.

2. оперативен етап
осъществяват се основните дейности от работата в групите – работят, експериментират и творят. уче-

ниците доусъвършенстват своите знания, умения и дигитални компетенции.
3. Продуктивен етап
 осъществи се в рамките на публични изяви. През тази учебна 2017/2018 година, проектът стартира 

през месец ноември и завърши с изяви през месец април. Гости са родители, учители, съученици. По вре-
ме на представянето всеки ученик коментира работата си – тема, използвани програми, техники за рабо-
та, създадени файлове. Родителите бяха приятно изненадани и останаха удивени от показаните файлове 
с разработки на децата им, създадени в първите си стъпки в света на програмирането. 

Фиг. 13. Публични изяви

IV Галерия
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Програмиране 3-4 клас – фигури, спирали, розетки, правилни многоъгълници, кръгове
Теми: програмиране 3 и 4 клас с програмните среди Imagane и Scratch

Imagine

Фиг. 14. Фигури Фиг. 15.Спирали Фиг. 16. Спирали Фиг. 17. Розетка

Фиг. 18. Повторение Фиг. 19. Петоъгълници Фиг. 20. Розетка Фигура 21. Кръгове 

Фигура 22. 3 клас Фигура 23. 3 клас Фигура 24. 3 клас Фигура 25. 3 клас 

Фигура 26. 4 клас Фигура 27. 4 клас Фигура 28. 4 клас Фигура 29. 4 клас
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Фигура 30. 4 клас Фигура 31. 3 клас Фигура 32. 4 клас Фигура 33. 4 клас

Фигура 34. 4 клас Фигура 35. 3 клас Фигура 36. 3 клас Фигура 37. 3 клас

Фигура 38. 3 клас Фигура 39. 4 клас Фигура 40. 4 клас Фигура 41. 4 клас

Фигура 42. 3 клас Фигура 43. 3 клас Фигура 44. 3 клас Фигура 45. 3 клас

Фигура 46. 4 клас Фигура 47. 4 клас Фигура 48. 4 клас Фигура 49. 4 клас

Фигура 50. 4 клас Фигура 51. 4 клас Фигура 52. 4 клас Фигура 53. 4 клас
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Scratch

Фигура 54. Фигури Фигура 55. Фигури Фигура 56. Фигури Фиг. 57. Фигури

Фигура 58. Разходка Фиг. 59. Гоненица Фиг. 60. Дискотека Фигура 61. Сенки

Фигура 62. Разходка Фиг. 63. Гоненица Фигура 64. Духче Фигура 65. Игра

Фигура 66. Игра Фиг. 67. Аквариум Фигура 68. Игра Фигура 69. Игра

Фигура 70. По време на работа

V Резултати: 
Ентусиазмът и позитивните резултати доведоха до решението да участваме в националния семинар 

„Изследователският подход в математическото образование“ на ИМИ БАн с доклад „В света на програ-
мирането – създавай и твори с Imagine и Scratch“ на 5.12.2017г. Получихме отзвук и в социалните мрежи:

учениците създадоха свои програми. усвоиха нови знания, умения и дигитални компетенции в об-
ластта на математиката, информатиката, информационните технологии. Повишиха познавателната си ак-
тивност и мотивация за обучение. Това са добри практики за реализиране на своя творчески потенциал.
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Фигура 71. Отзиви в социални мрежи
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