
Проект BG05M2ОP001-2.012-
0001 „Образование за
утрешния ден“

Група
„Дигитални умения“ 
ученици от 3 клас през 
учебната 2019-2020 година;
продължение на дейностите 
от м.09. до м.12.2020 г

Ръководители:
г-жа Гиргина Димитрова 
г-жа Елена Бонева



Цели:
1.Осъзнаване ролята и 

значението на дигиталните
системи и технологии в живота
на хората. 

2.Придобиване на представа
за възможностите на
дигиталните системи.

3. Усвояване на определен
алгоритъм за работа с 
дигитални устройства. 
4.Добиване на представа за
възможностите и различните
сфери на приложение на
дигиталните системи. 
5.Използвайки новите
технологии, под формата на
игра учениците да подобряват
правописа, комуникативните си
умения, обогатяват речника си. 
6.Чрез неизчерпаемите ресурси
на глобалната мрежа и 
дигиталните ресурси учебният
процес да е по-интересен и 
приятен за учениците. 



Очаквани резултати:
1. Изграждане на 

първоначална представа за 
основните информационни 
дейности и тяхното 
предназначение.

2. Овладяване на 
първоначални умения за 
работа с дигитални устройства.

3. Повишаване на 
комуникативната култура и 
провокиране на интерес към 
дигиталните технологии. 

4. Използване на 
компютърната система и на 
глобалната мрежа в 
обучението. Учениците не 
просто да придобиват чисто 
технически знания и умения, а 
да се обучават чрез 
възможностите, които 
предоставят дигиталните 
устройства и глобалната 
мрежа. 

5. Придобиване на навици за 
ползване на компютърната 
система и на ресурса на 
глобалната мрежа за 
подготовка и по другите 
учебни предмети. 



Формиране на умения за 

създаване на  изображение с 

разнообразни инструменти по 

зададена тема.



Технологиите в помощ на 
учебния процес



Изработване на 

календар



Изработване на календар



Моите любими приказки 

в интернет /четене на 

приказки онлайн/



Моите любими приказки в 

интернет /четене на приказки 

онлайн/



Образователни игри 
със звук
/https://www.dechica.co
m/ - четене, писане, 
смятане; 
http://bg.game-
game.com/ - пъзели, 

оцветяване, 
композиране/



Технологиите в помощ на 
учебния процес



Формиране на умения
за вмъкване,
форматиране и
позициониране на
изображения в текстов
документ.



Изработване на картички 

за различни поводи–

поздравителни картички 

за  осми март, Нова 

година, Великден.



Моите любими приказки в 

интернет /четене на приказки 

онлайн/



Работа със Scratch



• Въвеждане на текст от клавиатурата –
букви, думи,цифри.Използване на клавиша 

Shift /за въвеждане на главна буква/, 
интервал, Backspace /за връщане назад, за 

изтриване на  знака преди курсора/ Delete /за 
връщане назад, за изтриване на  знака след  
курсора/, Enter / за  преместване курсора в 

началото на следващия ред/


