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Abstract: The paper presents an example lesson plan for teaching the school subject Computer Modelling 
and ICT at 6th grade. The focus is on coding with Python. Ways of creating animated objects are presented. The 
control of the movement of an object from the computer keyboard is programmed. 
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Съгласно учебната програма по Компютърно моделиране и информационни технологии в 6-ти клас, 
учениците трябва да създават свои компютърни проекти като използват скриптов език за програмиране. 
В системата, разработена от авторите, се използва програмиране на Python [1]. Учениците формират ба-
зови знания за програмиране с Python, като се прави преход от блоковото програмиране със Scratch към 
скриптово програмиране. 

Целта на статията е представя методически насоки по темите, свързани със създаване на анимиран 
обект в Python и управлението на движението на даден обект в Python с помощта на клавиатурата. 

Анимирано изображение
Анимираното изображение се състои от отделни кадри, между които има малки разлики. При наслаг-

ването на тези кадри и постоянната им циклична смяна се получава динамична промяна на обекта. Ани-
мацията може да се изразява в преместване, примигване, промяна на цвят, промяна на форма, промя-
на на размер и др. 

За създаване на анимация в Python използваме модула turtle. Да създадем следните анимации:
 y Анимация чрез смяна на цвета
 y Анимация чрез смяна на формата
 y Анимация чрез смяна на външния вид на обекта от клас Turtle. 

Задача 1. Създайте анимация, чрез промяна на формата. 
Задание: върху цветен екран да се появи анимирано изображение, което да променя постоянно фор-

мата си от кръг в квадрат и обратно. 
В модула turtle освен с клас Turtle, разполагаме и с клас Screen, чрез който се управлява екранът. Ек-

ранът е аналог на сцената в Scratch. Можем да дефинираме обект от клас Screen:

sc = turtle.Screen()

С метода sc.bgcolor() можем да зададем цвят на екрана. Нека да зададем розов фон на екрана и да 
въведем обект от клас Turtle – don, който да е с формата на кръг. Формата на обекта (don.shape()) е ана-
лог на костюмите в Scratch. Ще наричаме don костенурка (фиг. 1). 
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Фигура 1. Дефиниране на обект от клас Screen
Алгоритъм за създаване на анимация
1. Постоянно повтаряне

 y Сменяме формата на обекта в кръг
 y Чакаме 0.5 секунди
 y Сменяме формата на обекта в квадрат
 y Чакаме 0.5 секунди

Постоянно повтаряне на действия в Scratch правим с командата „винаги …“. В Python безкраен цикъл 
можем да направим с цикъл while – „while True :”. Използваме константата със стойност истина в Python – 
True.

За управление на времето в Python използваме модула Time. В модула time има метод time.sleep(sec.). 
Този метод спира всички процеси в хода на изпълнение на програмата за указания брой секунди (Фиг. 2). 

Фигура 2. Код за решение на задача 1.

По аналогичен начин можем да променим не формата, а цвета на обекта don. 
За да направим анимация чрез допълнителни изображения, трябва тези изображения да бъдат заре-

дени към проекта, който програмираме. 

Добавяне на изображения от файл 
В модула turtle можем да добавяме изображения от файл, които да се използват като форма (костюм 

на героя) на обекта от клас Turtle или като фон на обекта от клас Screen (декор на сцената). 
За да дадем на костенурката нов костюм от картинка, съответните файлове с графични изображения 

трябва да се качат в галерията в Trinket. 
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Качване на изображения в галерията в Trinket
1. В прозореца в Trinket, където пишем кода, щракваме върху бутона за добавяне на изображения – 

View and Add Images (фиг. 3).

Фигура 3. Добавяне на изображение към проекта

2. Отваряме галерията с изображения 
3. Щракваме върху бутона за качване на изображения
4. Отваря се поле, в което с плъзгане се поставят изображенията.
5. Качваме изображенията и натискаме Done
6. Преглеждаме качените изображения

Задача 2. Създайте анимация на тема „Цветни пеперудки“. 
Задание. Пеперуда е кацнала върху цвете и пърха с крилцата си. 
Добавяме към проекта две изображения, които последователно сменяме, за да се получи ефекта на 

пърхаща с крилете си пеперуда. 

Задаване на изображение за форма на костенурката
Променливата от клас Screen има метод addshape(), с който добавяме избрания файл към програма-

та. Променливата (костенурката) от клас Turtle има метод shape(), чрез който задаваме избрания файл да 
бъде картинка за външния вид на костенурката (). 

Фигура 4. Задаване на изображение за обекта от клас Turtle

Към проекта добавяме втори обект цветче, върху което е кацнала пеперудката. Дефинираме обект leo 
от клас Turtle и за него качваме и задаваме като форма изображение на цвете (фиг. 5). 

 

Фигура 5. Анимация „Пърхаща пеперуда, кацнала върху цвете“
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За да получим ефекта на „кацнала“ върху цветето пеперуда, трябва цветето да се измести надолу, а 
пеперудата – нагоре. 

За целта ще позиционираме обектите върху екрана. Както в Scratch, така и в Python, позицията на 
обекта върху сцената (екрана) се определя от неговите координати. Върху екрана има координатна сис-
тема, чийто център е в центъра на екрана.

Използваме метода goto(x,y). Нека позиционираме пеперудата в точка (0,50), а цветето – в позиция 
(0,-50). По подразбиране, при преместване по екрана обектите от клас Turtle оставят следа. Това е обра-
тно на настройките в Scratch. Там по подразбиране героите се движат по сцената, без да оставят следа и, 
за да чертаят трябва да изберем командата от група Молив – „pen down“. В Python, за да не чертаят по ек-
рана, докато се движат трябва да използваме метода penup(). С командата don.penup() задаваме режим 
за обекта от клас Turtle за движение, без оставяне на следа върху екрана. 

Завъртаме пеперудата и цветето наляво, за да фронтално пред нас, пеперудата обърната нагоре. При 
поставяне на обекта на екрана, той е обърнат в посока надясно, както и в Scratch (фиг. 6). 

Фигура 6. Позициониране на обектита

Командите в началото на програмата се изпълняват в реда на срещането им. Ако искаме цветето да е 
под пеперудата, то трябва първо да зададем командата, с която дефинираме обекта leo (цветето), а след 
това командата, с която дефинираме обекта don (пеперудата). Ако ги разменим, то и картинките също ще 
се разменят (фиг. 7). 

 

Фигура 7. Подреждане на обектите

Трик. Свои герои можем да създаваме с векторната графика в Scratch. Когато изображението е готово, 
го превръщаме в растерно и съхраняваме костюма като го експортваме в png файл. Качеството пада, но 
с векторната графика можем по-лесно да създаваме интересни графични елементи. За да е по-качествен 
контура при превръщане в растерна графика е добре дебелината на линията да е по-голяма. 

Управление на движението от клавиатурата
В езика Python можем да управляваме обект от клас Turtle с помощта на клавиши от клавиатурата. Та-

зи възможност е аналогична на командата в Scratch „Когато е натиснат клавиш...“ от групата команди Съ-
бития. 
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Задача 2. Създайте графичен проект „Цветен маршрут“. 
Задание: Да се създаде обект от тип Turtle и да се избере за негова форма изображение от файл. Чрез 

стрелките от навигационния блок обектът да се движи по екрана. Да има възможност да изберем режим 
чертай и не чертай. Да има възможност за оставяне на отпечатък на формата на обекта по пътя му. 

 

Фигура 8. Примерна реализация на задача 2

Стъпка 1. Създаване на герой на проекта
Нека обектът от клас Turtle да има за форма изображение на пеперуда. Качваме изображението в га-

лерията на проекта и го задаваме за форма на костенурката. Дефинираме и обект от клас Screen и зада-
ваме фон на екрана (фиг. 9). 

Фигура 9. Създаване на обект – „герой“ на проекта 
Стъпка 2. Управление на движението на обект от клавиатурата

Алгоритъм за управление на обекта
1. Дефинираме обект sc от клас Screen
2. Дефинираме обект don от клас Turtle
3. Дефинираме функции за движение на обекта don (фиг. 10). 
4. Свързваме изпълнението на функциите за движение с натискането на клавиши от клавиатурата. 
Нека да дефинираме функции за движение на don – движение напред и назад, завъртане наляво и 

надясно. Дефинираме две променливи step и angle, с които съответно задаваме единично преместване 
и единично завъртане. 

Именуваме функциите move_forward() за движение на пред, move_back() за движение назад, turn_
left() и turn_right() за завъртане наляво и надясно. Допълнително дефинираме функциите line() и no_
line(), за да можем да избираме движение, при което обектът да чертае по екрана и такова, при което са-
мо да се движи, без да оставя следа по екрана. Задаваме и последна функция sramp(). При нейното из-
пълнение картинката на обекта, чрез която сме задали формата му, се отпечатва върху екрана и оставя 
отпечатък. 

Клавишите от навигационния блок в Python се означават с ключовите думи: up, down, left и right – съ-
ответно стрелка нагоре, стрелка надолу, стрелка наляво и стрелка надясно. 
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Фигура 10. Дефиниране на функции за движение. 

Използваме метода onkey(fun, key), за да свържем изпълнението на дадена функция с натискането на 
клавиш. Методът onkey е метод на обект от клас Screen. Има два аргумента. Първият е функцията, която 
искаме да стартираме, а втория е клавиша, при чието натискане искаме да стане изпълнението на функ-
цията. Да свържем изпълнението на функцията move_forward с натискането на клавиша стрелка нагоре:

За да се изпълни метода onkey, трябва да добавим още един метод – listen(). Това е метод на обект от 
клас Screen и чрез него задаваме команда на обекта от клас Screen да „слуша“ клавиатурата, т.е. да очак-
ва натискането на клавиши от клавиатурата. 

При стартирането на проекта е необходимо да щракнем върху екрана, за да се стартира работата на 
този метод и да се активират събитията от клавиатурата. 

Свързваме останалите функции. Нека с клавиша „s“ да оставяме отпечатък, с клавиша „u“ да вдигаме 
молива, т.е. героят не чертае по екрана и с клавиша „d“ да спускаме молива, т.е. героят да чертае, дока-
то се движи по екрана (фиг. 11). 

Фигура 11. Свързване на движението с натискане на клавиши от клвиатурата
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Стъпка 3. Тестване, документиране, представяне на проекта
За тестване на проекта, го стартираме. Щракваме върху екрана и управляваме движението на обекта 

с избраните клавиши от клавиатурата. Можем да създадем различни маршрути на пеперудата, да очер-
таем начупена линия, да оставим печати в разнообразни формати и др. 

Един от начините за документиране на проекта е поставянето на коментари в кода. Чрез коментари-
те се обяснява логиката на програмата, ролята на променливите. 

Друг начин за документиране е съхранението на кода в текстов документ и създаване на допълните-
лен документ с описание на проекта. В Trinket от бутона Share избираме Download. На компютъра се из-
тегля архив, който съдържа кода във файл main.py, както и файла, от който сме качили изображението за 
форма на обекта. 

Добра практика е към създадените проект да се напишат указания за изпълнението им. Това правим 
в раздела Инструкции (Instructions) в Trinket.

За представяне на проекта можем да разработим презентация в PowerPoint, в която да опишем зада-
чата и да направим демонстрация. 

Заключение
Чрез представените проекти се прави плавен преход от проекти, реализирани в Scratch към проекти, 

кодирани с езика за програмиране Python. Анимираните проекти са по-близки до природата на ученици-
те в прогимназиален етап. Под формата на игра, с използването на изображения, цветове и движение, 
учениците по-лесно усвояват знания от областта на информатиката. 
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