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Abstract: The development of computer and Internet technologies leads to changes in all spheres of his-
torical life. Searching, finding and processing information to acquire completely new dimensions. Internet tech-
nologies enable the dissemination of information, cooperation, communication and interaction. Educational re-
sources that can be used with students of different ages have an important place. Through them, learners are 
motivated for learning activities, overcome the stress of a possible wrong answer, have fun, use educational 
games.

This article explores the possibilities of using Internet applications to create educational resources and 
games and applications in elementary school. Sample resources designed to work with students, future educa-
tors, during the 2020–2021 and 2021–2022 school years are provided.
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Развитието на компютърните и интернет технологии доведе до промени във всички сфери на съвре-
менния живот. Търсенето, намирането и обработването на информация придоби съвсем нови измере-
ния. Интернет технологиите дават възможност за разпространение на информация, за сътрудничество, за 
комуникация и взаимодействие. Важно място имат образователните ресурси, които могат да се използ-
ват с ученици от различни възрасти. Чрез тях обучаемите се мотивират за учебна дейност, преодоляват 
стреса от възможен грешен отговор, забавляват се, използвайки образователни игри. 

В настоящата статия се проследяват възможностите за използване на интернет приложения за съз-
даване на образователни ресурси и игри и използването им в началното училище. Примерите, изложе-
ни в разработката са създадени при работа със студенти, бъдещи педагози, през учебните години 2020–
2021 и 2021–2022. 

От особено значение е учителят да борави свободно с технологиите и да може сам да създава обра-
зователни ресурси според целите на учебния процес. Основите на дигиталната компетентност за създа-
ване на образователни ресурси и методическата им обусловеност се развива по време на придобиване 
на педагогическа правоспособност и се надгражда непрекъснато. 

Информационни и интернет технологии се използват с различна цел в учебния процес. Една от цели-
те е повишаване на мотивацията за учебна дейност у учениците. Особена черта на учениците от начален 
етап е, че бързо се разсейват и трудно задържат вниманието си върху поставените задачи, лесно изгубват 
мотивация за работа, особено при неуспех. 

Мотивацията е движещата сила към постигането на определени цели [1]. Без мотивация способнос-
тта за учене намалява. Мотивацията подтиква учащите да търсят, изискват, трансформират и използват 
знанията си. 

Методи за повишаване на мотивацията [2]:
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 y Създаване на подходяща за учене среда.
 y Поставяне и постигане на реалистични цели.
 y Инициативност в ученето.
 y Изискване на обратна връзка и външен контрол според нуждите.
 y Прилагане на принципи за стимулиране и повишаване на мотивацията и поддържане на добра 

дисциплина за учене.
Човешкото учене „притежава мощна мотивационна енергия и силна познавателна насоченост“ [3]. В 

начална училищна степен мотивация за учене може да се постигне, като се влияе на различните сетива. 
По този начин ученето става близко до познатата и обичана форма на игра. 

Възможностите за използване на интернет в образованието са безкрайни. Различни аспекти на при-
ложение могат да се открият при:

 y търсене, селекция и съхраняване на информация;
 y намиране и обработка на изображения;
 y намиране, създаване и споделяне на видеоматериали;
 y създаване на портфолио на група обучаеми;
 y работа по създаване на споделени документи; 
 y оценяване и анкетиране;
 y самоподготовка на учениците и други.

Обект на настоящата статия са приложения, чрез които могат да се създадат образователни ресурси и 
игри. За нуждите на образованието всеки ученик и учител има акаунт, с който има достъп до услугите на 
Microsoft Office 365. Освен за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда чрез Teams, мо-
гат да се използват и други налични приложения, с които да се постигнат различни образователни цели. 

Microsoft Sway1 – облачно приложение, част от Microsoft Office 365. Чрез приложението могат да се 
създават интерактивни отчети и истории, презентации, проекти, да се използва за онагледяване в блог и 
др. (фиг. 1). Между създадената презентация с програмата Microsoft PowerPoint и презентация, създаде-
на със Sway могат да се открият разлики и да се изведат предимствата на интернет презентациите: 

 y при създаване на презентация със Sway (т.нар. онлайн платно) не е необходимо периодично да се 
съхранява. Промените се запазват по време на работа;

 y при създаване на презентация и с двете програми може да се добавят заглавие, текст, видео, ау-
дио, изображения. При презентацията със Sway, според това, което се добавя, се назовава с опре-
делен термин – карта текст, карта заглавие и т.н.;

 y при създаване на презентация и с двете програми може да се вмъкнат изображения, които са пред-
варително изтеглени и съхранени в компютъра. При Sway има възможност изображенията да се 
търсят в интернет чрез приложението и да се вмъкнат, без предварително изтегляне;

 y при създаване на презентация със Sway при добавяне на карта заглавие или текст не е необходимо 
да се форматира текста – цвят, размер на шрифта, стил. Когато се избере тема на платното, се зада-
ва и съответен стил. Стилът променя форматирането, дизайна и оформлението;

 y при създаване на презентация със Sway при добавяне на карта видео, има възможност да се вмъ-
кне от интернет чрез приложението, без предварително теглене.

След създаване на презентацията, тя се споделя с аудиторията. Има различни начини за споделяне. 
Може да се дадат права за редактиране или само за преглед. Автоматично се генерира линк, QR код или 
код за вграждане. 

Именно възможността за споделяне на връзка, с която потребителите могат да достъпят презентация-
та и да извършват промени, е едно от най-ценните предимства. Учителят може да зададе определени из-
исквания, по които да работят учениците по даден проект. Екипът решава какъв да бъде дизайнът на 
платното, каква да е структурата и подредбата на информацията. Всеки член на екипа може да достъпва 
платното от споделения линк и да работи своята част от задачата в него, когато има възможност. При при-
ключване на работата на всеки съекипник, ще е готов и цялостния проект. 

  

Фигура 1. Тема на платно в Sway 
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Microsoft Forms2 – облачно приложението, част от Microsoft Office 365. Чрез него могат да се създават 
онлайн тестове и анкети (фиг. 2). Като предимства на програмата могат да се изтъкнат:

 y бърза оценка на напредъка на учениците;
 y автоматичен анализ на резултатите на всеки ученик;
 y групови резултати;
 y бърз и автоматичен анализ на резултатите на анкетираните.

Фигура 2. Тест и анкета – MS Forms 

При изготвянето на тест могат да се включат различни типове въпроси: 
 y тип избор – добавят се множество отговори, от които може един или няколко да са верни. Верните 

отговори се отбелязват. Могат да се добавят отговори, колкото е необходимо. Отговорите могат да 
се появяват като падащо меню, след като се направят съответните настройки; 

 y тип текст – отговарящият въвежда своя отговор ръчно;
 y тип дата – при отговор се визуализира календар. Отговарящият избира дата, месец, година. Не се 

задава предварително верен отговор;
 y тип класиране – при изготвяне на теста се въвежда вярно последователността на отговорите, а след 

това приложението автоматично ги разбърква при попълването на теста;
 y тип ликерт – въвеждат се няколко твърдения и отговори, не се избира верен отговор;
 y тип файл – този тип въпрос може да се използва, само ако споделяме теста с аудитория, която има 

акаунти към Microsoft Office. Могат да се добавят до 10 файла, до 1 GB. Не се избира верен отговор;
 y тип разклоняване – на всеки възможен отговор може да се избере към кой въпрос или край на те-

ста да бъде препратен ученикът, когато го избере.
На всеки тип въпрос се определя колко точки ще носи при верен отговор. Към въпроса може да се до-

бави изображение за онагледяване (от устройството или интернет чрез приложението). За всеки въпрос 
могат да се направят допълнителни настройки – дали да бъде задължителен (докато не се избере/напи-
ше отговор, тестът не може да бъде предаден); да се изтрие, дублира или премести. Въпросите, при кои-
то няма възможност за въвеждане на верен отговор, когато бъде проверяван, се пише рецензия и се въ-
веждат получените точки. 

Разликата между анкета и тест се състои в това, че при теста се отбелязват верни отговори, а при ан-
кетата не. Типовете въпроси са еднакви. При готова анкета или тест могат да се направят настройки, кои-
то не са задължителни:

 y начална/крайна дата;
 y начален/краен час;
 y разбъркване на отговори;
 y възможност да се получават (виждат от попълващия) или не отговорите след подаване на теста и 

др.
Подобно да останалите интернет приложения, анкетата или теста може да бъде споделена за попъл-

ване по три начина:
 y споделено само с определени хора (като се въведе електронна поща); 
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 y споделено само с хора, които имат същия домейн;
 y всеки, който е получил връзка може да отговори.

Автоматично се генерира линк, QR код или код за вграждане, който се изпраща към хората, за които 
е предназначен теста или анкетата. 

OneNote3 в TEAMS (Бележник на класа) – OneNote може да се използва като самостоятелно прило-
жение или като Бележник на класа – онлайн с различни права на достъп. Приложението е също част от 
Microsoft Office 365, налично е и като приложение в Teams. Към всеки създаден екип може да се добави 
Бележник на класа. Всеки един бележник има основни раздели:

 y библиотека за съдържание – само учителят може да качва материали, а учениците могат да чета-
та и да свалят файлове;

 y пространство за сътрудничество – и учителят, и учениците могат да качват материали;
 y само за учители – учителят качва съдържание, което не е видимо за учениците.

Към всеки един от разделите има отделни секции и към всяка секция отделни страници. Под основ-
ните раздели се визуализират бележниците на всеки ученик, който е в екипа. Учителят вижда бележника 
на всеки ученик, а учениците виждам само своя (фиг. 3).

Фигура 3. Бележник на класа в Teams 

Към един бележник могат да се присъединят няколко учители. Това дава възможност за един клас 
или група да се създаде портфолио за определен период от време по различни учебни дисциплини или 
проекти. Проследяването на материалите, които ученик създава през периода, може да опише развитие-
то в определена насока. 

SmarTest4 – онлайн безплатна платформа за създаване на тестове, които могат да бъдат конвертирани 
и pdf формат, подходящ за печат. Въпросите могат да бъдат от тип множествен избор, тип кратък отговор, 
тип свободен отговор и тип отговор чрез снимка. За всеки въпрос се добавя колко точки носи. Условие-
то на въпроса може да бъде написано и чрез аудио, което трябва да бъде качено от устройството (фиг. 4).

 

Фигура 4. Тестове, създадени със SmarTest

Liveworksheets5 (Живи листи) – онлайн безплатна платформа, която позволява да се трансформират 
традиционните работни листове за печат (doc, pdf, jpg ...) в интерактивни онлайн упражнения със самоко-
рекция – „интерактивни работни листове“. „Живите листи“ онагледяват учебния материал като се доба-
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вят звуци, видеоклипове, упражнения за подреждане и сглобяване, свързване със стрелки, избор на един 
верен от няколко възможни отговора, поставяне на отметки, отворени въпроси и дори говорни упражне-
ния, които се изпълняват с помощта на микрофон (фиг. 5).

 

Фигура 5. Работни листове, създадени с Liveworksheets

Използването на образователни ресурси и игри повишават интереса и мотивацията за учебна дей-
ност на малките ученици. Интернет приложенията дават възможност да се разработват различни по вид, 
тема и приложение такива. Разнообразието от интернет платформи, в които могат да се разработват нови 
интерактивни ресурси ежедневно се увеличава. За да използват и създават интернет образователни ре-
сурси, е необходимо учителите да са запознати освен с технологията по създаването им, а така също и с 
методиката на тяхното приложение. Ефектът ще е много по-голям, ако първо са поставени целите за учеб-
ната единица, а след това за тяхното изпълнение се създадат конкретни образователни ресурси. Пови-
шаването на дигиталните и методическите компетентности на педагогическите специалисти е системен 
процес, който започва в университета и продължава през цялата професионална кариера.
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