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Компютърно моделиране в 4 клас

Компютърно моделиране за 4. клас има за 
цел учениците да овладяват на начални 
знания, умения и отношения, свързани с 
изграждане на дигитална грамотност на 
учениците чрез създаване на компютърни 
модели на познати обекти, процеси и 
явления и експериментиране с тях за 
формиране на алгоритмично мислене,
креативност и аналитични умения.



Резултати от КМ 3 клас – създадени 
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Проекти и игри на ученици



Теми за работа в 3 клас
Учебна 2018/2019 г.

дигитални устройства; 
управление на дигитална идентичност; 
конструиране на последователни действия;
конструиране на повтарящи се действия; 
визуална среда за програмиране; 
работа с текст и звук във визуална среда;
в света на анимацията



Учебна 2019/2020 г.
Какво изучихме досега?

Урок 1. Видове информация 
Урок 2-3. Футболисти-програмисти. Среда за 
програмиране Scratch. Последователни и 
повтарящи се действия (преговор). 
Урок 4. Информацията и дигиталните устройства 
Урок 5. Информацията в съвременното общество 
Урок 6. Условия за безопасност в дигитална среда 
Урок 7. Блок за разклонение 
Урок 8. Разклонен алгоритъм 



Започнахме с преговор  
Среда за програмиране в Scratch

Последователни и повтарящи се действия 
Футболисти-програмисти, Награждаване



Урок 9. Знам и мога Урок за упражнения 
Цел: Затвърдяване на знанията за информация, дигитална 

идентичност и разклонен алгоритъм. 
Задачи:

1. Затвърждаване на знанията за информацията и 
дигиталните устройства. 
2. Затвърждаване на знанията за дигитална идентичност 
и правилата за поведение в Интернет. 
3. Затвърждаване на знанията за построяване на 
разклонен алгоритъм. 
Постигнати резултати: 
� Познава различни видове информация. 
� Познава входящи и изходящи устройства. 
� Разбира и тества разклонен алгоритъм. 
� Знае правила за безопасна работа в Интернет. 



Разклонен алгоритъм

1. Блок „Ако – Тогава“ (If – Then) 
2. Блок „Ако – Тогава – Иначе“ (If – Then – Else) 
Блокът „Ако – Тогава“ има следния формат: 
Ако Условие, Тогава Действие. 
Ако условието е изпълнено, казваме, че е вярно (на английски език – True). Ако 
условието не е изпълнено, казваме, че условието е Лъжа (на английски език False). 
Блокът „Ако – То – Иначе“ има следния формат: 
Ако Условие, То Действие 1, Иначе Действие 2 
Когато условието е Истина се изпълнява записаното в командата Действие 1. Ако 
условието не е изпълнено, т.е. е Лъжа, то Действие 1 не се изпълнява, но се 
изпълнява Действие 2. 



Използване на сайта Ucha.se



Затвърждаване на всеки урок
с тест  от  Ucha.se



Работа с учебна тетрадка



Домашна работа
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Домашна работа



Продължихме с Урок 10. Блокове за 
аритметични действия. Случайни числа 

Цел. Формиране на знания за логически оператори. 
Задачи: 
1. Формиране  на понятие за аритметични оператори в среда за 
програмиране. 
2. Формиране  на понятие за избор на случайни числа в среда за 
програмиране. 
3. Да се формират умения за работа с блокове за аритметични 
операции 
Scratch - група в секция Сценарий/Код – групата Оператори, в 
зелен цвят.

20+10 = и 20 + 2.5 = могат да се запишат чрез аритметични блокове по 
следния начин:



Ucha.se



Блокове за аритметични действия. 
Случайни числа



Блокове за аритметични действия. 
Случайни числа



По време на работа



Урок 11. Блокове за аритметични отношения и 
логически оператори 

Цел. Формиране на знания за логически оператори. 
Задачи:

Да се формират знания за оператори за сравняване – по-голямо, по-малко, 
равно, логически оператори – и, или, не,  работа с блокове за сравняване и 

логически операции

Истина / True

Истина / True



Продължаваме... 



Krem_lina@mail.bg

Продължаваме напред... 


