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steM (science – technology – engineering – Mathematics) е образователен подход, с който се цели де-
цата и учениците да се мотивират да се развиват в сферата на науката и технологиите. акцентът е върху 
събуждането на интерес към природните закони, теорията, научните изследвания, математически кон-
цепции, както и намирането на инженерни решения при решаване на конкретни проблеми и казуси. 

steM подходът е пряко свързан с модела на активно учене, учене чрез експеримент, чрез работа по 
проекти, чрез решаване на проблеми. steM подходът по същина е компетентностен подход. Целта ни е 
ученикът да осмисли наученото, да може да трансферира знания и да може да приложи знанията си в 
конкретни условия по конкретен казус, като ги приложи като формирано метапознание. 

приложението на steM подход в обучението идва в отговор на нуждите и очакванията на общество-
то, в което живеем. В световен план има нужда от специалисти от областта на точните науки, математи-
ката и инженерните специалности. създадена е европейската steM коалиция1 – мрежа от национални 
steM платформи и организации, отговорни за изпълнението на националните steM стратегии. България 
е член на тази коалиция от 2018 година. като естествено продължение, през 2020 година министерство-
то на образованието и науката стартира национална програма „изграждане на училищна steM среда“2, 
която има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науката, техно-
логиите и математиката като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху steM, които да 
предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено steM обучение 
в училище. като крайни продукти програмата цели създаването на иновативни учебни центрове с фокус 
върху steM, които включват промяна в следните елементи:

 y образователна среда
 y учебно съдържание
 y преподаване
 y  организация и управление на училищни процеси.

Реализирането на steM подход в педагогическата практика се осъществява чрез steM-уроци, проек-
ти, лабораторни уроци, решаване на казуси и др. основни посоки – формиране на алгоритмично мисле-
не, развиване на инженерно мислене в търсене на конструктивни решения, формиране на научно-изсле-
дователски компетентности, развиване на математически компетентности. 

един от начините за развиване на алгоритмично мислене у учениците и интерес към информатиката 
и програмирането е работата с учебни роботи и програмируеми платки – ozobot, Makey Makey, MicroBit, 
Arduino и др.

В настоящата статия са описани примерни задачи с ozobot и Makey Makey, чрез които се развива ал-
горитмичното мислене на учениците и се формират дигитални компетентности. чрез всички представе-
ни задачи се цели и реализирането на междупредметни връзки, за да се осмисли и оцени важността на 
трансфера на знания между различни области на познанието. 
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Работа с Ozobot3

ozobot (Фиг. 1) е програмируем робот, чрез който могат да се развиват алгоритмично и логическо ми-
слене, наблюдателност и концентрация. ozobot разпознава цветовете – черно, червено, зелено и синьо – 
и може да се управлява чрез код, съставен от комбинации от цветни квадратчета. Разработена е и среда 
за програмиране – ozoBlockly, налична както за desktop приложение, така и като мобилно приложение за 
таблет/смарт-телефон.

при очертаване на маршрут на робота се използват флумастери или моливи. основната линия не 
трябва да е много тънки, нито много дебела – оптималната ширина е 5мм. когато роботът достигне до 
разклонение, ако не е указано нищо, избира един от пътищата на случаен принцип. За да се програмира 
коректно маршрут, преди всяко кръстовище/разклонение трябва да има команда, която да указва посо-
ката на движение – напред, наляво, надясно, обратно. кодовете са комбинации от 2 до 4 квадратчета в 
основните цветове – синьо, червено, зелено и черно (Фиг. 1). 

Фигура 1. Ozobot. Кодове за програмиране на Ozobot без компютър

Примерни задачи
Задача 1. програмирай ozobot, така че да мине по пътя на жизнения цикъл на пеперудата.

Фигура 2. Жизнен цикъл на пеперудата

учениците получават работен лист, на който първо трябва да запишат поредността на фазите от жиз-
нения цикъл на пеперудата и след това трябва да очертая маршрута, по който трябва да премине робо-
тът. след като го очертаят (с помощта на молив или мислено), трябва да го програмират с помощта на 
цветните кодове (фиг. 2). 

Задача 2. програмирай ozobot, така че да премине през планетите от слънчевата система в реда, в 
който са подредени – от най-близката до слънцето – до най-отдалечената от него. Разбий шифъра и от-
крий думата-ключ. 

учениците получават работен лист (Фиг. 3), върху който трябва да програмират пътя на робота от 
меркурий до нептун. Задачата има повече от едно решение. до всяка планета има код – буква и цифра. 
чрез този код се определя клетка от таблицата. от тази клетка се взима буква или сричка. от избраните 
букви и срички се съставя думата-ключ. В случая думата е „гравитация“. идеята е учениците сами да про-
учат какво е значението на това понятие. Възможно е да направят обща презентация онлайн, примерно 
със sway. 
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Фигура 3. Ozobot и планетите от Слънчевата система

Работа с Makey Makey4

технологията Makey Makey (фиг. 4) се основава на изследване, проведено от jay silver и eric rosenbaum 
в масачузетския технологичен институт, докато са докторанти в медийната лаборатория на Mit5. Базиран 
отчасти на технологията Arduino, комплектът Makey Makey позволява да свързваме обекти (превръщайки 
всичко в ключ) и да „вдъхваме живот“ на предмети, които провеждат електричество. подходящ е за из-
ползване от ученици на различна възраст – от начален до прогимназиален и гимназиален курс. 

Фигура 4. Комплектът Makey Makey

дизайнерската кутия съдържа: контролер, който „играе ролята“ на навигационния блок от компютър-
ната клавиатура, 7 цветни клипс алигатора, usB кабел за връзка с компютър и 6 допълнителни конектора,  
които дават възможност в електрическата верига, която създаваме да бъдат включени повече клавиши, 
и по този начин в проекта ни да участват повече свързани обекти.

устройства, с които работи Makey Makey – компютър, таблет, смартфон. 

Фигура 5. Начин на свързване.
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В общността на учителите, използващи Makey Makey са публикувани разнообразни примерни мате-
риали: https://makeymakey.com/pages/educators. такива са налични и в scratch общността. смятаме, че 
всеки учител, без значение на учебния предмет, който преподава, може с лекота и много ентусиазъм да 
включи технологията в часовете си.

когато децата са готови да започнат да създават свои собствени приложения и игри, могат да преми-
нат към приложението scratch, (което те започват да изучават в трети клас в часовете по компютърно мо-
делиране), за да кодират собствените си проекти. а учениците от трети и четвърти клас могат да видят на 
практика приложението на програмираните от тях игри.

Примерни задачи за началното училище
Пример 1. по темата, свързана със здравословното хранене и значението на водата, плодовете и зе-

ленчуците за човешкото тяло,  може на практика да дадем възможност на учениците си да експеримен-
тират с контролера Makey Makey и сами да стигнат до извода „кои храни са полезни за нашето здраве“.

необходими материали:
 y комплектът  Makey Makey;
 y малки чаши с вода;
 y Банани, лимони, ябълки, краставица и/или други сезонни плодове и зеленчуци, които съдържат го-

лямо количество вода;
 y Бонбони, вафли, солети – които не съдържат вода и при тяхното свързване няма да бъде затворе-

на веригата
 y готово приложение „Makey Makey пиано/барабани“, налично на страницата на общността Makey 

Makey https://makeymakey.com/pages/educators или в платформата https://scratch.mit.edu/search/
projects?q=makey%20piano

инструкции: свържете клипс алигаторите с контролера. Вторият им край свържете с избран от вас 
плод, зеленчук, вода или друг хранителен продукт. свържете с usB кабела платката с компютъра. Зареде-
те приложението Makey Makey пиано и хванете и задръжте в  ръка клипс алигатора, който се поставили 
за маса. Време да се насладите на музиката, която създавате!

Фигура 6. Начин на свързване на контролера Makey Makey с банани

извод: човешкото тяло е проводник на електричен ток.  можем да „свирим“ само на здравословни хра-
ни, които съдържат вода. нашето тяло също съдържа вода и е проводник. Водата е проводник и съдържа-
нието и в плодовете и зеленчуците прави възможно затварянето на електрическата верига и протичането 
на ток през нея, който се преобразува в звук. поради електропроводимостта на човешкото тяло, слаб елек-
трически ток се използва в електромедицината / екг , еег/ или за музикално изпълнение, както е в нашият 
експеримент. но помнете, че силен електрически ток може да нанесе сериозни щети върху човешкото тяло. 
Болните зъбки

Пример 2. „говорещите зъбки“ – с грижа за здравето.
необходими материали:

 y комплект  Makey Makey;
 y червен картон за устата;
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 y Бял картон, формат а4 за зъбките;
 y Цветни телчета за ръчички и крачета на устата (по желание)
 y Лепило за сглобяване на проекта;
 y графит или алуминиева лента.

инструкции: устата и зъбките могат да бъдат изработени от учениците с насоки от учителя. на зъбки-
те, които „ще говорят“  залепваме алуминиева лента или рисуваме плътни черни петънца с графита.

Фигура 7. Болните зъбки

свържете клипс алигаторите с контролера. Вторият  край на всеки свържете с по едно болно зъбче. 
програмирайте интерактивния постер с приложението scratch: Заредете https://scratch.mit.edu/projects/
editor или офлан версията. За всеки от клипс алигаторите (за всяко болно зъбче), е необходимо да създа-
дете следния код:

Фигура 8. Код за програмиране на „Болните зъбки“

аудио записите са думите, които казват зъбчетата, например:
ох, боли ме! имам кариес, защото мими яде много шоколад.
счупено съм, защото петя непрекъснато хрупа бонбони и ядки.
Пример 3. Забележителностите в моя роден край
темата за забележителностите в родния край е изключително подходяща малките ученици да влязат 

в ролята на изследователи. може да бъде разработена и реализирана като дългосрочен проект в регла-
ментираните с училищните учебни планове „проектни дейности“. крайният продукт от всяка изследова-
телска и проектна  дейност е необходимо да бъде представен пред публика, за се чувстват удовлетворе-
ни и значими учениците. изборът на продукт, който да бъде реализиран в края на проекта мотивира уче-
ниците (могат да избират от изготвяне на интерпретативна карта, макет, брошура). какъвто и да е избо-
рът на учениците, успешно може да бъде реализиран с Makey Makey.

необходими материали:
 y комплект  Makey Makey;
 y Флипчарт;
 y постер/картон с подредени на него снимки  на забележителностите, които учениците са проучили 

и фотографирали;
 y кламери или алуминиева лента

инструкции: преди залепването на снимките върху постера, може да им направите тънки рамчици от 
алуминиево фолио или алуминиева лента – в този случай няма да ви бъдат необходими кламери.

свържете клипс алигаторите с контролера. Вторият край на всеки от тях свържете с алуминиевата 
рамка на избрана от вас снимка на забележителност (или за кламерчето, прикрепено на снимката). 

програмирайте интерактивния постер с приложението scratch: Заредете https://scratch.mit.edu/
projects/editor или офлайн версията. За всеки от клипс алигаторите, които ще прикрепите с помощта на 
кламер или фолио за избрана забележителност, е необходимо да създадете следния код:
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Фигура 9. Код за „оживяване на забележителност“

Блокчето „спри всички звуци“ е необходимо, за да предотврати смесването на звуците при натисна-
ти повече от един клавиши. Записът, с който учениците разказват за всяка забележителност може да бъ-
де направен както във външно приложение, така и директно в scratch, като от падащия списък на блокче-
то „пусни звук“ изберем „запис“.

Пример 4. интерактивна мисловна карта на тема „Билките“
мисловната карта на тема „Билки“ е  резултат от екипна работа на учениците. с помощта на пухкави 

цветни телчета (те също са проводници) са моделирани различни растения. Всяко от тях е озвучено и раз-
казва за себе си: къде е разпространено, какви условия за живот са му необходими, за какво се използва 
в домакинството, медицината, козметиката

Фигура 10. „Жива“ мисловна карта на тема „Билки“

Примерни задачи за прогимназиален етап
Пример 1. интерактивно представяне на резултати от проектни дейности по темата „човекът – част от 

природата“ в 5. клас – кръвоносна система, нервна система, опорно-двигателна система.
необходими материали:

 y комплект  Makey Makey;
 y картон с размер 70/100 см;
 y кламери, алуминиева лента или пластилин;
 y Цветни моливи.

инструкции: учениците работят по екипи, изследвайки частите на тялото и  системата, за която тряб-
ва да подготвят своя проект. използвайки наученото и уменията, придобити в часовете по изобразител-
но изкуство, създават своя постер.

Фигура 11. Опорно-двигателна система

надписват, програмират в scratch и озвучават частите на съответната система. свързват Makey Makey 
с обозначените на постера части, на които предварително са поставили и свързващите елементи на елек-
трическата верига: алуминиево фолио, пластилин, кламери.
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Пример 2. как да светнат коледните лампички без да са включени в електрическата мрежа?
необходими материали:

 y Makey Makey контролер;
 y usB кабел;
 y Жълт, зелен и сив проводник с клипс алигатор;
 y отворен бял проводник;
 y коледни лампички с държач за батерии;
 y медна лента/алуминиево фолио.

Фигура 12. Схема на свързване на Makey Makey с лампичките
инструкции: 
1. Включете Makey Makey с usB кабела към компютъра. 
2. Зеления клипс алигатор свържете към положителната страна на батерията, а жълтия – към отри-

цателната. 
3. след това вземете бял отворен проводник и го поставете в „изхода за ключ“ на Makey Makey. при-

крепете другия край на белия проводник към зеления алигатор. 
4. Жълтият алигатор свържете със земя. 
5. Залепете парче от медната/ алуминиевата лента върху лист хартия. сивият алигатор защипете ди-

ректно върху него, а вторият му край в „стрелка надолу“ или „стрелка нагоре“. 
6. докоснете земята с една ръка и медната лента с другата. 
7. готово! Лампичките светят!

Заключение
с представените технологии могат да се разработят много и разнообразни дидактически ресурси – и 

по-сложни и по-прости. основните ползи за учебния процес са висока мотивация за работа, развиване на 
ключови компетентности у учениците. ако се прилагат и различни организационни форми, изпълнение-
то на задачите води и до формиране и надграждане на комуникативни умения и умения за работа в екип. 

чрез представените технологии се дават възможности за реализиране на богати междупредметни 
връзки, както и за формиране на меки умения. например, чрез работа с Makey Makey може да се направят 
задълбочени връзки както с програмиране, така и с музика. „човешката сетивност, провокирана от интер-
претацията на музикалния език (музиката в най-общ смисъл) може да възвиси личността, или да я „натова-
ри“. пътят към развитие на меки умения чрез музика зависи от личностната подготовка (опит, познание, за-
ложби, умения интелигентност, темперамент) както на обучавания, така и на обучаващия“ [1, с.121].

и двете технологии имат силен творчески потенциал. чрез тях учениците могат да разработват ори-
гинални проекти и продукти, като реално осъществяват трансфер на знания между предметни области. 
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