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Abstract: this report presents the computer modeling training of the students of the 3 th grade at second-
ary school „Boyan Penev“– sofia during the school year 2018/2019. the aim of the training is to build digital lit-
eracy of students by creating computer models of known objects, processes, phenomena and experimenting 
with them. acquired knowledge builds logical thinking, planning skills, organization, analytics, problem solving, 
develops creative thinking and courage to experiment. the report discusses educational games and environ-
ments applicable to learning. specific solutions, work on projects, competitions, training from it leading compa-
nies have been described to help teachers in teaching of computer modeling in the Bulgarian school.
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настоящият доклад представя обучението по компютърно моделиране на учениците от 3 клас в 125 
Су „Боян пенев“, София през учебната 2018/2019г. Целта на обучението е изграждането на дигитална гра-
мотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси, явления и екс-
периментиране с тях. придобитите знания изграждат логическо мислене, умения за планиране, органи-
зация, аналитичност, решаване на проблеми, развиват творческото мислене и смелост за експерименти-
ране. В доклада се разглеждат образователни игри и среди, приложими в обучението. описани са кон-
кретни решения, работа по проекти, състезания, обучения от iт водещи фирми, които да подпомогнат 
учителите в преподаването на учебното съдържание в общообразователната подготовка.

I. въведение 
обучението по компютърно моделиране в 3 клас е важно за бъдещето на учениците. придобитите 

знания, умения, компетенции изграждат логическо и креативно мислене. учебният предмет дава на уче-
ниците:

 y основни знания за дигиталните устройства и за начина, по който те функционират. 
 y Възпитава култура и навици за работа. 
 y Формира представи за начините, които са в помощ на човека в ежедневната му дейност. 
 y насърчава да мислят творчески, да търсят и проучват, да работят в екип, да опитват различни начи-

ни до получаването на решения и крайни резултати. 

II. Цел на обучението
обучението по компютърно моделиране дава възможност на учениците да формират креативно ми-

слене, начални знания, умения по програмиране, работа по интересни задачи под формата на игри и ин-
дивидуални и екипни проекти. така се предават специфични знания и умения чрез игрови подход и алго-
ритмично мислене. те са положителен фактор за развитието на мисленето, паметта и вниманието на уче-
ника при формиране на умения за обобщение и класификация като подпомагат традиционното обучение 
в училище по различните учебни предмети.

III. обучението по предмета компютърно моделиране като задължителен предмет през учебната 
2018/2019г. е нова практика. Работих с 6 трети класа по 30 деца, общо 180. Започнах подготовка, свърза-
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на с първи стъпки в програмирането и работа в програмните среди първо в code.org и след натрупване 
на опит в scratch. направих необходимите инсталации на средите на всеки компютър. прегледах основ-
ните уроци [1], упражненията, работната тетрадка, готовите ресурси в електронен вид, дидактичните ма-
териали1, книга за учителя2 и електронния учебник3. 

през месец септември започнахме занятията. учебното съдържание е структурирано в съответствие 
с учебната програма по предмета компютърно моделиране за 3 клас. Започнахме по темите: дигитални 
устройства, управление на дигитална идентичност, конструиране на последователни действия, констру-
иране на повтарящи се действия, цикли. учениците получиха нови знания за:

 y основните функции на компютърната техника – да изчислява, да анализира, да съхранява, да тър-
си, да забавлява (чрез компютърни игри, музика и забавна информация); 

 y правила за поведение в интернет чрез интерактивни задачи, при които учениците трябва да мар-
кират като правилни и неправилни модели на поведение по конкретни ситуации;

 y Задачи за подреждане на изображения от дадени геометрични фигури. изображението се раз-
глежда по зададени последователни команди; 

 y код за изписване на буквата В в квадратната мрежа, като се използва набора от командни блокове; 
 y повтарящи се действия, цикъл.

Фигура 1. Въвеждащи уроци

За практическото реализиране на темите използвахме code.org, който e онлайн платформа за обуче-
ние, има интерфейс на български език, използването е безплатно. платформата предоставя богат набор 
от учебни ресурси. технологията е разработена като проект с отворен код. Задачите и дейностите изис-
кват учениците да подхождат творчески и да работят в екип. началото беше трудно с 30 деца в клас, вед-
нъж седмично. помогна ми електронният учебник и демонстрационните файлове. показвах, обяснявах, 
повтарях и обобщавах. някои деца през лятото бяха посещавали курсове по програмиране със scratch. 
определих по класове отговорници по редици и заедно в началото на обучението помагахме на изоста-
ващите. След въвеждащите уроци, започнахме с упражненията в раздел course1. основни за работа са 
командите напред и надясно, назад и наляво. ученето чрез управление на робота-костенурка се оказва 
много привлекателно за всички ученици и те бързо започнаха да работят самостоятелно. 

уроците са 18 във вид на игри, всеки един съдържа до 15 задачи с постепенно усложняване, не се до-
пуска преход към нова задача, докато не се реши предната, има и подходящи примерни филмчета. теми-
те са – мозайка, лабиринт, алгоритми, последователност, фигури, повторение, цикли. 
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Фигура 2. Работа в Code.org
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За учениците всичко беше ново и интересно. през двата месеца работиха усърдно за усвояване на но-
вите команди и техники за работа. С желание, радост и ентусиазъм се изпълняваха поставените задачи. 
учениците движеха, експериментираха, анализираха, до получаването на резултат и преход към следва-
щата задача. така чрез уроците изучихме и практикувахме нови умения.

продължихме със scratch, който е компютърен език за децата, които искат да станат програмисти и 
да развият своето логическо мислене, креативност и аналитични умения. той е визуална среда за програ-
миране като дава възможност за работа с текст и звук в света на анимацията. има богати библиотеки с 
декори и герои, разпределени по теми. могат да се добавят и нови. предлага се възможност за работа с 
графичен редактор за създаване на фонове, герои и костюми ученикът влиза в ролята си на строител на 
знанията си. костенурката-робот се нарича „спрайт“, командите са представени чрез блокове, системати-
зирани по групи и чрез влачене в областта за скриптове описват действия [2]. Създадохме много анима-
ционни проекти на различни теми като във всяка тема се запознавахме с нови възможности на програм-
ната среда. изучихме темите: „позициониране, движение, чертане“, „Сцена и декори“, „герои и костю-
ми“, „озвучаване на проекта“, „героят мисли, въвеждане на текст“, „диалог между повече герои“, „Рабо-
та по проект“, „компютърна анимация“. 

 

 

 

Фигура 3. Проекти в Scratch 
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Разработихме проектите: „пеперуда да обиколи цветята“, „програми за рисуване с клавиши“, „да из-
бягаме заедно от акулата“, „кой къде живее“, „Зимни игри“, „да направим снежен човек“, „гласът на жи-
вотните“, „делфинът риба ли е?“, „Разговор за делфините“, „Разказ за цветята“, „изгубеното мече“, „про-
летни игри“, „Здравей лято“.

чрез code.org и scratch ни се даде възможност да създаваме нови ситуации, които са предизвикател-
ство за учениците. така се осигури приемственост на стила на учене чрез действие и нови знания и уме-
ния в интегрираното обучение. 

през цялата учебна година родителите следиха работата на децата си и проявиха голям интерес. 
при работата с Сode.org, когато попитах колко деца са се упражнявали в къщи, почти всички вдигаха ръ-
це. при създаването на проекти със scratch се включиха да помагат за домашните работи родители, бра-
тя, сестри, братовчеди. много деца на флаш-памет ми носиха проектите си. напътствах децата, поправях 
грешки, давах нови идеи. имаше и прекрасни проекти, създадени с желание и много труд, включващи 
нови декори, герои, с множество команди и действия. 

3а клас 3б клас

 

3в клас

3г клас 3д клас
3е клас

Фигура 4. Упражнение в Code.org, въпрос „Колко деца се упражняваха в къщи?“

при работата с виртуалните среди, учениците развиха умения за експериментиране, за вземане на 
решения, контролиране на ситуацията. това оказва влияние за мотивиране за учене, решаване на про-
блеми, развитие на практически умения.

Iv. състезания 
инициативата за участие в състезания е важна за развитието на творчество, отговорност и работа в 

екип. Състезанието е предизвикателство ученикът да покаже своите знания и умения, да вложи своята 
сила и енергия в един цял проект. 

през месец декември 2018 г., ePam systems Bulgaria, международна софтуерна компания обяви коле-
ден конкурс за ученици от 3 до 7 клас на тема „коледа е навсякъде “. обявих конкурса и много деца съз-
дадоха в scratch интересни проекти. най много деца участваха от 3 клас. Всички създадоха анимацион-
ни проекти с интересни сцени, със звук, музика, реплики. ученици с най-добри проекти от 3 и 6 клас бя-
ха поканени в офиса на компанията и получиха коледни подаръци. ученици от 6 клас бяха наградени с 
таблети. 
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Фигура 5. Коледен конкурс „Коледа е навсякъде “

през м. април 2019 г. за учениците от 3 клас обявих Великденски конкурс на тема „Великден“. отно-
во създадоха интересни проекти.
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Фигура 6. Великденски конкурс „Великден “

на тържеството по случай 24 май, най-добрите проекти на учениците бяха наградени с грамота от ди-
ректорката на училището.

v. инициативи 
За мотивиране на учениците за обучение и кариера в ит сектора от ePam systems Bulgaria бяха пока-

нени г-жа милена душанова и екип, които проведоха 3 пъти съвместни занятия с учениците от 3 клас на 
тема scratch проекти. 

през месец март 2019 г. по инициатива на ePam systems Bulgaria отново г-жа милена душанова и 
екип, проведоха занятия конкурс „компютърна мартеничка“, разработена в scratch.

Фигура 7. Обучение Scratch проекти с EPAM Systems Bulgaria
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Фигура 8. Обучение Scratch проекти „Мартенички“ с EPAM Systems Bulgaria

ежегодно по инициативата за създаване на партньорства между училища и ит компании, ръковод-
ството на 125 Су „Боян пенев“ кани за code week екип от 10 специалисти от hP Bulgaria с включване в 
учебния процес на иновации в преподаването. тази година те посетиха 2 пъти 3-те класове с нови инте-
ресни задачи с предоставени възможности за алгоритмично мислене. учениците получиха сертификати 
за участие и малки фирмени подаръци.
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Фигура 9. Обучение The Hour of Code с HP

vI. заключение 
В последния час по компютърно моделиране приканих децата да напишат в тетрадките си „Харесахте 

ли предмета и защо?“. обобщавам: „предметът ни хареса много. научихме много нови неща – да програ-
мираме, да правим анимационни филмчета, да рисуваме нови декори, герои, да сменяме езика, да пи-
шем правилно. през първия срок в сайта “code.org” беше много забавно. Радвам се, че в четвърти клас 
ще имаме такъв час“.

компютърното моделиране е ново предизвикателство за учениците и създава мотивираща учебна 
среда чрез дейностите си, които отговарят на целите на обучението и дават възможност за постигане на 
високи образователни резултати.
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(Endnotes)
1. https://izkustva.bg/pdf/textBook_km3.pdf електронно четим вариант на учебника
2. https://izkustva.bg/pdf/teachersBook_km3.pdf методическо ръководство за учителя
3. https://izkustva.bg/km3cont.php електронен учебник по компютърно моделиране за 3 клас


