
ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ 
 
Времетраене на урока: 15 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 
Събитията  са  чудесен  начин  да  разнообразите  предварително  написан  алгоритъм. 
Понякога  искате  програмата  ви  да  може  да  реагира  на  потребителя  точно,  когато 
потребителят желае това. Това са събитията. 
 

РЕЗЮМЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

Начало – 15 минути 
1) Преглед 
2) Речник 
3) Последователни събития 

 
Дейност – 15 минути 
4) Голямото събитие 

 
Обобщение – 5 минути 
5) Бърз преговор – какво научихме 

 
Оценяване – 10 минути 
6) Оценяване на голямото събитие 

 

ЦЕЛИ НА УРОКА 
Учениците ще могат да: 

 Повторят командите, дадени от инструктор 

 Разпознават действията на учителя като сигнали за иницииране на команди 

 Упражняват  разграничаване  на  предварително  дефинирани  действия  и  определени 
събития от тях 

 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ПОДГОТОВКА 
 

За ученика 

 Лист за оценяване на Голямото събитие 

 Химикали, моливи, маркери 
 



За учителя:  

 Видео урок 

 Ръководство за преподаване на урока 

 Отпечатайте  един  Работен  лист  за дейност  Голямото  събитие  и  един  контролер  за 
събития 

 Отпечатайте Лист за оценяване на Голямото събитие за всеки ученик 
 
 

НАЧАЛО (15 МИНУТИ) 
 
1) Преглед  
Това е най‐доброто време,  за да преговорите последния урок,  през който преминахте с 
вашия клас. Можете да направите  това  като една  голяма  група или да обсъдите  с  един 
съученик. 
Ето няколко въпроса, които можете да зададете в преговора: 

 Какво направихме последния път? 

 Какво искате да сме можели да направим? 

 Мислили ли сте за някакви въпроси след урока, който искате да зададете? 

 Каква беше любимата ви част от последния урок? 
 
Съвет за урока 
Завършването на преговора чрез запитване за любимите неща на учениците помага 
да  оставиш  положително  впечатление  от  предишното  упражнение,  увеличава  на 
вълнението за упражнението, която предстои. 
 
2) Речник 
В този урок има една нова и много важна дума: 
 

 
 
Събитие – Кажете я заедно с мен: Съ‐би‐ти‐е 
Действие, което кара нещо да се случи 
 
3) Последователност от събития 

 Подгответе класа да отговаря на въпроси: 
o "Ще  ви  задам  въпрос.  Искам  да  вдигнете  ръка,  ако  искате  да  ви  избера  да 

отговорите на въпроса." 
o Задайте  прост  въпрос,  на  който  болшинството  от  учениците  могат  да  отговорят, 

като: 



 Колко палци имам? 
 Кое е по‐голямо, птицата или коня? 

o Вдигнете  учениците,  които  са  вдигнали  ръцете  си  и  ги  помолете  да  дадат  своя 
отговор. 

o След като приключите с примера, попитайте учениците как сте разбрали, кой иска 
да отговори. 
 Класът вероятно ще спомене вдигането на ръката. 

o Обяснете на всички, че когато ученикът вдигне ръка, това е събитие, което е сигнал 
за вас да поискате отговора от него 

 Попитайте класа дали знаят други събития, които подават сигнали. 
o Може да се наложи да им напомните, че не говорите за събитие, като рожден ден 

или екскурзия.. 
o Ако срещат проблеми им напомнете, че събитие е действие, което кара нещо да се 

случи. 
 Какво ще кажете за спирането на будилника? Какво кара това да се случи? 
 Какво  ще  кажете  за  натискането  на  старт  бутона  на  микровълновата  фурна? 

Какво прави това? 
 Какво ще кажете за натискането на пауър бутона на дистанционното? 

 Днес ние ще създаваме програми със събития. 
 
 

ДЕЙНОСТ (15 МИНУТИ) 
 
4) Голямото събитие 
 

 Помните ли как помогнахте на Флърбите да отидат до плодовете? Какво ще кажете за 
картите, които помогнаха на приятеля ви да стигне до усмихнатото лице? 

o В тези упражнения знаехте къде точно искате да отиде героят ви, така че може да 
направите  програма,  която  да  го  прекара  от  началото  до  края  без  никакви 
прекъсвания. 

o В повечето реални програми, ние не можем да направим това, защото се нуждаем 
от опции, в зависимост от нуждите на потребителя. 
 Кажете  следното:  Искам  моят  герой  да  се  движи  само  когато  пръста  ми  е 

докоснал екрана на телефона ми. Трябва да програмирам героя си да се движи 
само когато съм докоснал екрана с пръст. 

 Поставянето на пръста на екрана предизвиква събитие, което кара героя да се 
движи.. 

В по‐ранни уроци създадохме алгоритми, които ни позволиха да контролираме приятел 
или Flurb с няколко стъпки в даден момент. Беше забавно и полезно, но какво се случва, 
когато не знаеш всичко, което искаш да направи твоят приятел предварително? Точно тук 
идват събитията. 
 
Съвет за урока 
Завършването на преговора чрез запитване за любимите неща на учениците помага 
да  оставиш  положително  впечатление  от  предишното  упражнение,  увеличава  на 
вълнението за упражнението, която предстои. 
 
 
 
 



Насоки: 
Прожектирайте контролера на събития на екрана. 
 

 
 
 
1. Пояснете на учениците какво прави всеки бутон. Ние предлагаме: 

o Розов бутон ‐> Кажи „Уууууууу!“ 
o Син бутон ‐> „Ехаааа!“ 
o Лилавa скала ‐> „Бум!“ 

2. Упражнете натискането на бутоните по‐горе и следете как класът реагира. 
3.  Натискайте  бутоните  в  различни  последователности  и  накарайте  учениците  да 
подражават на тези последователности от звуци. 
4. Накарайте  ги да разберат,  че всеки път,  когато натискате бутон,  това е едно  събитие, 
което им позволява да знаят какво да очакват, че ще се случи след това. 
5.  Накарайте  класа  да  се  заеме  с  планираната  задача  преди  да  ги  прекъснете  отново  с 
бутоните. Ние предлагаме: 

o Броене до 10 
o Пеене на „Old MacDonald” 

6. Когато планът им вече е в действие, започнете да натискате бутоните хаотично. 
7. Продължете с упражнението, докато учениците разберат разликата между планирани 
действия и тези, които водят до събитие. 
 

ОБОБЩЕНИЕ (10 МИНУТИ) 
 
5) Бърз преговор: Какво научихме? 

 Защо трябва да можем да създаваме събития в дадена програма? 

 Какви други събития можете да представите? 



ОЦЕНЯВАНЕ (10 МИНУТИ) 
 
6) Лист за оценяване: Оценка за контролиране чрез събития 
 Раздайте оценяващите дейности и оставете учениците да ги довършат сами, след като 
им обясните и те са разбрали инструкциите 

 Това ще се чувства познато благодарение на предходните дейности 
 

РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ 
Използвайте  тези  дейности,  за  да  повишите  знанията  на  учениците.  Те  могат  да  се 
използват в извънкласна дейност или друг вид допълнително обучение. 

 
Събитието на един индивид е реакция на друг индивид 

 Задайте на  всеки  ученик  събитие,  за  което да  внимава,  както и подходяща реакция 
към това събитие. Свържете действията така, че реакцията на всяко дете да стане събитие, 
което предизвиква реакцията на друго дете. Продължете да добавяте, докато всеки има 
какво да прави и всеки кара някой да реагира. 
 
Събитийна ос 

 Разделете класа на групи. Използвайки контролера за събития, задайте на всяка група 
различна  реакция  на  даден  бутон.  Направете  това  за  всички  три  бутона,  след  това  се 
наслаждавайте на хаоса! 
 

 
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 
 


