
ЩАСТЛИВИ КАРТИ 
 
Времетраене на урока: 20 минути. Основната продължителност на урока включва само 
дейностите.  Въвеждащите  и  обобщаващи  предложения  могат  да  се  използват  за 
задълбочаване на знанията, когато времето позволява. 

 
ПРЕГЛЕД НА УРОКА 
В основата на цялата компютърна наука е нещо, наречено алгоритъм. Думата "алгоритъм" 
може да звучи като нещо сложно, но всъщност е само списък с инструкции, които някой 
може да следва, за да постигне резултат. За да се осигури солидна основа за останалата 
част от обучението Ви по компютърни науки, ще се съсредоточим върху изграждането на 
сигурни взаимоотношения с алгоритмите. 
 
 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 
Начало – 10 минути 
1. Речник 
2. Стъпка по стъпка 
 
Дейност: Щастливи карти – 20 минути 
3. Щастливи карти – Приключение от една стъпка 
 
Обобщение – 5 минути 
4. Бърз преговор ‐ Какво научихме 
5. Vocab Shmocab 
 
Оценка – 10 минути 
6) Лист за оценяване Преместете Флърбите 
 
 

ЦЕЛИ НА УРОКА 
Учениците ще могат да: 

 Изброяват стъпките за преместване на героя по картата. 

 Подреждат посоки, за да достигнат предварително поставената цел. 

 Предсказват къде ще се приземи героят, като дават списък от стъпки. 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕПОВАДАНЕ 
 

МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ПОДГОТОВКА 
 
За ученика: 

 Карти и стрелки от Щастливите карти: Приключение в една стъпка 
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 Парчета за игра: Флърби, стрелки и помощни материали 

 Работен лист за оценяване: Преместете Флърбите – лист за оценяване 

 Ножици, лепило 
 
За учителя: 

 Видео урок 

 Ръководство за преподаване 

 По една разпечатка на Щастливи карти: Приключение в една стъпка за всяка група 

 По една разпечатка на Преместете Флърбите – лист за оценяване за всеки ученик 
 
 

НАЧАЛО (10 МИНУТИ) 
1. Речник 
Този урок има една нова и важна дума: 

 
 
2. Стъпка по стъпка 

 Поискайте от учениците си указания към черната дъска. 
o Ако започнат да  говорят едновременно,  обяснете,  че можете да чуете само една 

инструкция в даден момент. Обръщайте се към учениците поотделно, ако това помага. 

 Когато стигнете до дъската, поискайте инструкции да нарисувате усмихнато лице.  
o Отново поискайте по една стъпка наведнъж.  

 Обяснете,  че  много  от  задачите  могат  да  бъдат  описани  с  помощта  на  специален 
списък с инструкции. Този списък се нарича алгоритъм. 

  Предизвикайте учениците да работят заедно в малки групи, за да изготвят алгоритми 
за техните едностепенни и двустепенни лабиринти. 
 
 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Студентите могат да работят по двойки,  за  да  създадат приключенията,  а  след 
това  да  работят  по  двойки,  за  да  решат  приключенията  на  другите.  Ако това  е 
прекалено  хаотично,  можете  да  работите  заедно  като  клас  и  да  създадете 
приключението на камерата за документи, след което да работите заедно, за да го 
разрешите.  
 



3 

ДЕЙНОСТ: (20 МИН) 
 
3. Щастливи карти: Приключение в една стъпка 

 Тази част помага на учениците да научат как да мислят напред, за да планират кратък 
маршрут от началното място на Флърба до крайното място, само на един квадрат. 

 Отпечатайте пакет за активност за всяка група (в идеалния случай от 2 до 4 ученика) и 
изрежете картите. Оставете символите на стрелките, за да ги разрежат учениците. 

 Обяснете  правилата  на  класа,  като  внимавате  да  подчертаете  новата  дума 
"алгоритъм". 

Флърбите са щастливи, пухкави малки неща. 
Флърб  обича  да  яде  плодове.  Плодовете  трудно  се  намират  в  град  Флърбур. 

Използвайте картите, за да помогнете на Флърба да намери плодове. 
Работете с вашата група, за да решите в каква посока Флърбът трябва да стъпи, за да 

стигне до плодовете. 
 
Насоки за класа 

1) Изрежете по една стрелка за всеки член на вашия отбор. 

 
 

2) Започнете с Карта 1, за да помогнете на Флърб да види плода. 

 
3) Накарайте  всеки  член  на  вашата  група  да  сложи  стрелка  до  картата,  за  да 

предложи накъде трябва да стъпи Флърбът. 
4) Ако не всички стрелки сочат в една посока, разговаряйте един с друг и решете като 

група какви стрелки трябва да се сложат. 
5) Когато цялата група се съгласи за посоката, вашият екип може да сподели отговора 

си с учителя. 
6) Ако вашият отговор е правилен, преминете на следващата карта. 
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ОБОБЩЕНИЕ (5 МИН) 
 
4. Бърз преговор: Какво научихме? 

 Чувствате ли, че всъщност казвате на Флърба какво да прави? 

 Какво би било да управляваш робот по този начин? 

 Какво  бихте  създали,  ако  беше  толкова  лесно  да  кажете  на  компютъра  какво  да 
прави? 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Въпросите  за  бърз  преговор  са  предназначени  да  предизвикат  обмисляне  на 
цялостната картина за това, как урокът се отнася до по‐добрия свят и по‐доброто 
бъдеще на учениците. Използвайте знанията си в класната стая, за да решите дали 
искате да ги обсъдите като клас, по групи или с партньора ви по чин. 
 
5. Vocab Shmocab 

 За кое от тези определения научихме дума за днес? 
"Разделяне на нещо точно на две парчета" 
"Списък на стъпките, които можете да изпълните, за да завършите задачата"  
"Пластичното покритие в края на връзката на обувката" 

... и каква е думата, която научихме? 
 

ОЦЕНЯВАНЕ (10 МИН) 
 
6. Преместете Флърбите 

 Раздайте работния лист, озаглавен "Преместете Флърбите" и позволете на учениците 
да завършат дейността самостоятелно, след като обясните инструкциите. 
 

РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ 
Използвайте  тези  дейности,  за  да  подобрите  обучението  на  учениците.  Те  могат  да  се 
използват като извънкласни дейности или друго обогатяване. 
 
Създайте свой собствен проблем 

 Позволете  на  учениците  да  ви  насочат  към  разрешаването  на  проблем  (който 
предлагате)  стъпка  по  стъпка.  Пояснете,  че  всеки  път,  когато  правят  крачка,  останалата 
част  от  приключението  става  по‐лесно.  Ако  учениците  все  още  са  развълнувани  от 
упражнението, дайте им по‐сложна конфигурация за решаване. 
 
Флърб ‐ светкавицата 

 Бързо  преминете  през  пъзели  с  едно  стъпало  на  вашия  проектор.  Накарайте 
учениците да държат вдигната стрелка или просто да посочат посоката, в която смятат, че 
Флърбът трябва да се движи. 
 
 

    This curriculum is available under a Creative Commons License (CC BY‐NC‐SA 4.0) 
If  you    are  interested  in  licensing  Code.org materials  for  commercial  purposes,  contact  us: 
https://code.org/contact 


