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КАКВО НАУЧИХА УЧЕНИЦИТЕ?

Тема на урока: „Подреждане на блокове за оформяне на изображение’’

В този урок учениците с помоща на презентация научиха:

• какво е пъзел – хартиен и дигитален;
• какво е изображение;
• как се подрежда дигитален пъзел;
• как да извършват плъзгане и спускане на блок от 

дигитален пъзел.



КАК ГО НАУЧИХА?

• Това е игра, при която трябва правилно да се
подредят много на брой плочки така, че да
образуват картина. Пъзелите обикновено се
продават в кутии. Комплектът от разбъркани
парченца за редене е в кутията, а на капака е
показано изображението, което трябва да се
получи.

Любопитно...

• Първите пъзели били направени в Лондон и
пуснати за продажба около 1760 г. от Джон
Спилсбъри като забавен начин за изучаване на
география. Те изобрaзявали карти на различни
държави и били направени от дървени
плоскости, разрязани с трион. Думата пъзел
(puzzle) в английския език означава ребус, 
загадка, главоблъсканица.

Чрез текст и картинка учениците научиха какво е пъзел и какво
представлява хартиения пъзел и любопитни факти за него.



КАК ГО НАУЧИХА?

• Хартиеният пъзел, който е добре
познат, има дигитален
(компютърен) вариант. 
Изображенията може да се
подредят и с помощта на
дигитално устройство. 

Чрез текст и картинка учениците бяха запознати с това какво е дигитален
пъзел.



КАК ГО НАУЧИХА?

• Картинките се наричат още
изображения. Получават се чрез
рисуване с моливи, бои, четки и
други материали и инструменти. 
Може да се нарисуват и с
помощта на дигитално
устройство и подходящи
програми. 

Чрез текст и картинка учениците разбраха какво е изображение.



КАК ГО НАУЧИХА?
Чрез решаването на задача 1 учениците създадоха дигитално
изображение. С помоща ми и шаблон създаден от мен в MS Excel те се
забавляваха да направят робот.

Задача 1: Следвайте инструкциите. Използвайте квадратната мрежа и
оцветете според указанията.

Това е препратка към файла с
шаблона, който се
визуализира само в режим
Слайдшоу.



КАК ГО НАУЧИХА?

Подреждане на блокове с мишка

• 1. Поставя се мишката върху блока, 

който искаш да преместиш.
2. Натиска се левия бутон на мишката и
се задржа натиснат.
3. Плъзга се маркера на мишката до
мястото, където искаш да поставиш
блока. Докато се придвижва мишката, 
левият ѝ бутон трябва да е натиснат.
4. Когато се стигне до желаното място, 
отпусни левия бутон на мишката.

Чрез обяснение и работа в дигитална среда
(https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/1 ) учениците разбраха как се
подрежда дигитален пъзел?

https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/1


КАК ГО НАУЧИХА?
Чрез работа в дигитална среда (https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/3 ) 
учениците разбраха как се подрежда дигитален пъзел?

Задача 2. Подредете възможно най-много дигитални пъзели на посочения линк
https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/3

https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/3
https://studio.code.org/s/course1/lessons/3/levels/3


ЗАЩО ТОВА БЕШЕ ПОЛЕЗНО ЗА ТЯХ?
• Чрез решаването на поставените задачи учениците от 3 клас създадоха
дигитално изображение и редяха пъзели в онлайн среда, като се
забавляваха и развиваха логическо мислене.



ЗАЩО ИМ БЕШЕ ПО-ИНТЕРЕСНО ДА УСВОЯВАТ
НОВИТЕ ЗНАНИЯ ОНЛАЙН?

Решавайки домашната работа, децата показаха интереса си към темата: 

„Подреждане на блокове за оформяне на изображение’’.
Задание: Да се създадат инструкции по зададеното дигитално изображение.



ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

• Електронен учебник „Компютърно моделиране“ изд. Просвета и
материали към него;

• Сайт: www.code.org;

• Нелицензирани снимки от Интернет;

• Авторски материали;

• Снимки на ученици със съгласието на родителите.
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