
  
МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО   И   НАУКАТА 

 
Приложение:№   3 

 

 

ТЕМАТИЧНА   ПРОГРАМА   И   ГРАФИК   ЗА   РАБОТА   НА   ГРУПАТА 

 

І.Цели: 

❖ Да се усъвършенстват компетентностите и се развият творческите        

способности   на   учениците   в   областта   на   информационните   технологии; 

❖ Да се осъзнае ролята и значението на компютърните системи и          

информационни   технологии   в   живота   на   хората;  

❖ Да се разширят представите за възможностите на компютърните системи         

да   обработват   и   представят   разнородна   информация; 

❖ Да се усъвършенстват уменията за използване на компютъра като средство за           

отразяване на наблюдения и изразяване на собствени идеи, преживявания и          

послания,   ориентирани   към   другите; 

❖ Да се усъвършенстват уменията за работа в екип, с активен обмен на идеи,             

предложения   и   мнения,   свързани   с   постигането   на   обща   крайна   цел. 

 

II.Очаквани   резултати: 

❖ Умее да търси и открива варианти за реализиране на конкретна задача с            

помощта   на   компютъра; 

❖ Демонстрира   правилна   употреба   на   конкретен   инструментариум;  

❖ Осъзнава ролята на компютъра като помощник на човека и средство за           

опознаване   на   света; 

❖ Анализира предоставената информация и прилага нови концепции в конкретна         

ситуация; 

❖ Оценява приложността на информацията за реализиране на задачи от         

различно   естество; 

❖ Предлага собствени теми и идеи за проекти и ги реализира с помощта на             

конкретни   компютърни   програми; 



❖ Оценява стойността на работата си, като използва външни /независими/         

стандарти   за   качество. 

❖ III.Разпределение   на   съдържанието 

№ 
по 
ред 

Тема/Ядро  

на   учебното   съдържание 

Дата   на 

провеждане 

Място   на 

провеждане 

Брой 

часове 

Начален   час 

1. Занимания   с   ученици 
Запознаване   с   приложението   на 
компютъра   в   живота   на   човека 

/видеофилм,   презентация,   беседа/ 

16.10.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

2. Занимания   с   ученици 
Проект   „Старинни   къщи” 

Наблюдение   на   старинни   къщи   в 
родния   град 

23.10.2017   г. Музеи   и 
старинни 

къщи 

2   ч. 12,15 

3. Занимания   с   ученици 
Проект   „Старинни   къщи” 

Графично   изображение   в   Paint   на 
наблюдавани   старинни   къщи  

30.10.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

4. Занимания   с   ученици 
Проект   „Старинни   къщи” 
Графично   изображение   на 

наблюдавани   старинни   къщи 

06.11.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

5. Занимания   с   ученици 
Услуги   в   интернет 

Търсене   на   информация. 
Електронна   поща 

13.11.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

6. Занимания   с   ученици 
Обмен   на   информация   чрез 

електронна   поща  

20.11.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

7. Занимания   с   ученици 
Изработване   на   колаж 

„Природата   и   човекът” 

27.11.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

8. Занимания   с   ученици 
Подготовка   за   състезание   по 
информационни   технологии 

04.12.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

9. Занимания   с   ученици 
Изработване   на   коледни   картички 

11.12.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

10. Занимания   с   ученици 
Естетическо   оформление   на 

коледни   картички 

15.12.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

1   ч. 12,15 

11. Публични   изяви   на   учениците 
Подготовка      и   представяне   на 

изложба 

18.12.2017   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

12. Занимания   с   ученици 08.01.2018   г. Училище 2   ч. 12,15 



Непознати   възможности   на 
програмата   Power   Point 
Компютърна   презентация  
„Животните   във   водата” 

компютърен
кабинет 

13. Занимания   с   ученици 
Редактиране,   форматиране   и 
озвучаване   на   презентация 

15.01.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

14. Занятие,   проведено   под 
ръководството   на   родители 

Компютърът   в   помощ   на   човека 
Посещение   в   банка 

22.01.2018   г. Банка  
„Райфайзен” 

ОББ 

1   ч. 12,15 

15. Занимания   с   ученици  
Посещение   в   банка 

Наблюдение   на   дейности, 
извършвани   с   помощта   на 

компютър 

22.01.2018   г. Банка  
„Райфайзен” 

ОББ 

1   ч. 13.00 

16. Занимания   с   ученици 
Компютърна   презентация 

„В   банката” 
Въвеждане   на   наблюдаваната 

информация 

29.01.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

17. Занимания   с   ученици 
Компютърна   презентация 

„В   банката” 
Редактиране,   форматиране   и 

представяне   на   презентацията 

02.02.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

18. Занимания   с   ученици 
Използване   на   компютъра   като 

средство   за   извършване   на 
изчисления 

Microsoft   Excel 

12.02.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

19. Занимания   с   ученици 
Попълване   на   формуляри   и 

електронни   анкети 

19.02.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

20. Занимания   с   ученици 
Електронен   албум 

„Красиви   кътчета   от   България” 

26.02.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

21. Занимания   с   ученици 
Изработване   на   поздравителен 

адрес   за   деня   на   жената 

05.03.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

22. Занимания   с   ученици 
Изработване   на   визитки   и   покани 

за   тържества 

12.03.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

23. Занятие,   проведено   под 
ръководството   на   родители 

Посещение   на   фирма   „Еверт   ЛАК” 
град   Стрелча 

19.03.2018   г. „Еверт 
ЛАК”   - 

град 
Стрелча 

4   ч. 15,00 



24. Занимания   с   ученици 
Компютърна   презентация 

„Еверт   ЛАК” 
Въвеждане   на   наблюдаваната 

информация 

26.03.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

25. Занимания   с   ученици 
Компютърна   презентация 

„Еверт   ЛАК” 
Редактиране,   форматиране   и 

представяне   на   презентацията 

16.04.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

26. Занимания   с   ученици 
Подготовка   за   състезание   по 
информационни   технологии 

23.04.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

27. Занимания   с   ученици 
Посещение   на   авиационна   база   - 

Крумово 

28.04.2018   г. с.   Крумово 4   ч. 08,00 

28. Занимания   с   ученици 
Компютърна   презентация  
Авиационна   база   –   Крумово 

 

30.04.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

29. Занимания   с   ученици 
Компютърна   презентация  
Авиационна   база   -   Крумово 
Редактиране,   форматиране   и 

представяне   на   презентацията 

14.05.2018   г. Училище 
компютърен

кабинет 

2   ч. 12,15 

30. Публични   изяви   на   учениците 
Представяне   на   презентации, 

изготвени   по   проекта 

28.05.2018   г. Училище 
 

3   ч. 12,15 

                                 Общо:   62   часа     

 

Ръководител   ………………….. Директор:   …………………. 

                                                                        /М.   Раленекова/                         /В.   Барова/

 

------------------------------------------------------    www.eufunds.bg 
------------------------------------------------------ 

 

Проект   BG05M2OP001-2.004-0004   „Развитие   на   способностите   на   учениците   и   повишаване   на 
мотивацията   им   за   учене   чрез   дейности,   развиващи   специфични   знания,   умения   и   компетентности 
(Твоят   час)“   –   фаза   1,   финансиран   от   Оперативна   програма   „Наука   и   образование   за   интелигентен 

растеж“,   съфинансирана   от   Европейския   съюз   чрез   Европейските   структурни   и   инвестиционни 
фондове. 

 

http://www.eufunds.bg/

