
ПРЕМЕСТЕТЕ ГО, ПРЕМЕСТЕТЕ ГО 
 
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 
Този урок ще помогне на учениците да осъзнаят, че ако искат да дадат ясни инструкции, 
трябва да имат общ език с изпълняващия инструкциите.  Учениците ще се упражняват да 
се  контролират  взаимно,  като  използват  комбинация  от  прости  жестове  с  ръце.  Когато 
разберат  този  език,  те  ще  започнат  да  се  „програмират“  един  друг,  като  си  подават 
предварително по няколко инструкции. 
 
 

РЕЗЮМЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
 
Начало ‐ 15 минути 
1) Преглед 
2) Речник 
3) Да започнем да се контролираме 
 
Дейност: Преместете го, преместете го ‐ 20 минути 
4) Преместете го, преместете го – многостъпково приключение 
 
Обобщение ‐ 5 минути 
5) Бърз преговор – Какво научихме? 
6) Vocab Shmocab 
 
Оценяване ‐ 10 минути 
7) Придвижи Флърбите 2 
 
 
ЦЕЛИ НА УРОКА 
Учениците ще могат да: 

 Разпознават ситуации, в които могат да създават програми за да извършат задачите 

 Предвидят движенията нужни на съотборника, за да се придвижи от началото до края 

 Превръщат движенията в символни инструкции 

 Изграждат алгоритми като програми за съотборника си. 
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
 
МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ПОДГОТОВКА 
За ученика 

 Карти и ключ от Преместете го, преместете го: Многостъпково приключение  

 Работен лист за оценяване: Преместете Флърбите 2 

 Ножици 

 Лепило 
 
За учителя 

 Видео урок 

 Ръководство за преподаване 

 Отпечатано  копие  на  комплект  за  упражнения  Преместете  го,  преместете  го: 
Многостъпково приключение на картон за всяка група 

 Отпечатан Лист за оценяване: Преместете Флърбите 2 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: 
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3) Нека се контролираме 

 Поискайте  учениците,  ако  не  са  забравили  как,  да  ви  помогнат  да  нарисувате 
усмихнато лице. 

o Представете инструкциите за рисуване, като те ви казват как, стъпка по стъпка. 

 Кажете им, че ще направите малка промяна. 
o Сега  ги  накарайте  да  ви  дават  по  две  инструкции  и  чак  тогава  придвижете 

химикала. 

 Можем ли да го направим отново, но с три инструкции ? 

 Когато  ми  давате  няколко  инструкции,  вие  ми  задавате  алгоритъм  за  рисуване  на 
всяка част от усмихнатото лице. 

 Сега,  обяснете,  че  ще  имаме  таен  "код"  за  всяка  от  тези  инструкции.  Например 
"Нарисувайте  око"  може  да  изглежда  така:  (направете  голям  кръг  с  ръцете  си).  Ако 
имахме специални кодове за всяка от тези стъпки, тогава алгоритъмът ни ще се превърне 
в програма. 

 Ще  играем  игра,  която  ни  позволява  да  се  програмираме  ...  и  всичко  това  ще  го 
направите с ръцете си! 

 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Чувствайте  се  свободни  да  изработите  една  примерна  карта  преди  да  разделите 
учениците на групи, дори преди да опишете правилата  (без това,  как да реагират 
на  жестовете).  Учението  чрез  игри  е  доста  по‐ефективно  на  тази  възраст, 
отколкото просто да им кажете правилата. 
 

ДЕЙНОСТ: (20 МИНУТИ) 
 
4) Преместете го, преместете го: Многостъпково приключение 

 Това  упражнение  помага  да  се  научат  учениците  как  да  мислят  предварително  в 
няколко стъпки, при съставянето на план до три стъпки, който да заведе техните приятели 
от старта до мястото, където е скрито усмихнатото лице. 

 Отпечатайте пакет за упражнения за всяка група (най‐добре е да са от 2 до 4 ученика) 
и изрежете картите. 

 Обяснете правилата, като изрично подчертавате думата „програма“. 
 
Насоки за класа: 

1. Изберете кой ще бъде “ходеща машина“ и кой ще бъде „контролер“. 
2. Накарайте  контролера да построи решетка на пода,  съставена от  парчета  хартия, 

както  е  показано  на  една  от  картите  Преместете  го,  преместете  го,  с  изключение  на 
усмихнатото лице, обърнато с лицето надолу към пода. 

3. „Ходещата машина“ ще стартира заставайки на картата със стрелките на компаса . 
4. „Контролерът“  ще  започне  да  води  „Ходещата  машина“  стъпка  по  стъпка  през 

хартиения лабиринт, който беше създаден, използвайки уговорените знаци с ръце. 
5. Когато „Контролерът“ подаде знак „СТОП“, „Ходещата машина“  трябва да обърне 

картата  върху  която  е  застанал.  Ако  усмихнатото  лице  се  намира  върху  нея,  значи 
лабиринтът е преминат успешно. 
 
 „Контролерът (и всеки друг в групата, който не е „Ходеща машина“) може да променя 
по една част от лабиринта, базиран на картите „Преместете го, преместете го“ 
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 Не  забравяйте,  че  картата  с  усмихнатото  лице  трябва  да  е  обърната  с  лицето  към 
пода, за да не може „Ходещата машина“ да види лесно къде трябва да финишира. 

 „Ходещата  машина“  стартира  заставайки  върху  картата  с  отпечатаните  стрелки  на 
компаса. 

 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Тук  има  няколко  полезни  линка,  ако  учениците  още  не  са  учили  за  стрелките  на 
компаса и основните посоки. 
https://www.youtube.com/watch?v=UeeLivQH7Ok ‐ The Cardinal Directions Geography Song 
http://www.instructables.com/id/Cardinal‐Direction‐Mnemonics‐with‐3rd‐Graders/  ‐ 
Cardinal Direction Mnemonics Lesson 
Тези въпроси са много важни в следващите интерактивни уроци, затова отделете 
няколко минути, за да бъдете сигурни че учениците успяват да посочат правилно че 
север е нагоре, юг е надолу, изток е надясно и запад е наляво. Това ще помогне много 
на следващ етап от обучението. 

 

 „Контролерът“  използва  своите  ръце,  за  да  насочва  „Ходещата  машина“  . 
Посъветвайте  „Контролера“  да  застане  с  лице  в  същата  посока  в  която  е  и  „ходещата 
машина“, за да не се объркат с моето ляво е твое дясно. 
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 „Контролерът“  започва,  давайки  по  една  команда,  разрешавайки  на    „ходещата 
машина“ да направи стъпка. 

o На половината от упражнението, трябва да кажете на учениците да контролират с 
две команди, преди да разрешат на „Ходещата машина“ да ги изпълни, а след това да ги 
увеличат на три команди. 

o В  идеалния  случай,  в  края  на  упражнението,  учениците  ще  предадат  цялата 
„програма“ на „ходещата машина“ преди той да започне да я изпълнява. 
 

 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Забележете,  че  правилата  тук  не  са  най‐важното  нещо.  Можете  да  попитате 
учениците  дали  имат  въпроси,  но  дори  и  да  играят  по‐различно,  не  е  проблем. 
Важното в  случая е  ,  че те подават 1,  след това на две, три и повече инструкции 
последователно, преди да се изпълнят от „Ходещата машина“. 
 
 

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

 Кой предполагате, че е програмистът, и кой предполагате, че е компютърът в играта, 
която току що играхме? 

 Кои бяха четирите основни посоки на компаса? 

 Какви подсказки използвахме за да не забравим кои са Север, Юг, Изток и Запад? 

 Как можехме да даваме инструкции без да използваме ръцете си? 

 Коя беше любимата ви част от играта? 
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6) Vocab Shmocab 

 Коя от трите дефиниции се отнася за новата думичка от днес? 
"Пухкавите пера на малко птиченце" 
"Платка, която управлява робот" 
"Алгоритъм, който се кодира в нещо, което може да се управлява от машина 

...и коя е думичката, която научихме? 
 

ОЦЕНЯВАНЕ (10 МИНУТИ) 
 
7) Преместете Флърбите 2 

 Раздайте работния лист „Преместете Флърбите 2“ и оставете учениците да довършат 
упражнението самостоятелно, след като им обясните правилата. 

 Това трябва да е познато, благодарение на предишните две упражнения. 
 

РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ 
Използвайте  тези  дейности,  за  да  подобрите  обучението  на  учениците.  Те  могат  да  се 
използват като извънкласни дейности или друго допълнително обучение. 
 
Морски шах 

 Начертайте дъска за играене на морски шах. 

 Поставете един Х и едно О някъде по дъската. 

 Накарайте учениците за заведат Х при О, използвайки жестове с ръце. 
 
Морски шах и стрелки 

 Същото,  като  предишното  упражнение,  но  учениците  трябва  да  напишат  техните 
програми предварително, използвайки стрелки, вместо жестове с ръце. 

o Това може да се извърши в групи. 
o Групите могат да споделят техните решения с останалите. 

 
 

 
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 
 
 


