
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВА 
 
Времетраене:  30  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 
Непознатите    и  нерешени  проблеми  често  са  доста  трудни  за  справяне  с  тях.  Ако 
искаме да имаме някакъв шанс да направим нещо творческо, полезно и умно,  тогава 
трябва да сме готови да се борим с проблемите, дори и това да означава, че понякога 
няма да се справим с тях.  
Целта на урока е да ни научи, че провалът не е краят на пътешествието, а поука за това 
как да успеем. 
 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 
Начало ‐ 20 минути 
1) Преглед  
2) Речник 
3) Опитвай отново и отново 
 
Дейност: Изграждане на основа – 30 минути 
4) Изграждане на основа 
 
Обобщение – 5 минути 
5) Бърз преговор  – Какво научихме? 
6) Vocab Shmocab 
 

ЦЕЛИ НА УРОКА 
Учениците ще могат да: 
● Очертаят  стъпките,  които  са  нужни  за  изпълнение  на  структурирано  инженерно 
предизвикателство 
● Предскажат и дискутират потенциалните проблеми в създаването на структура 
● Изградят структура, базирана на отборния план 
● Променят  плана  и  структурата  докато  не  се  уверят,  че  предизвикателството  е 
изпълнено 
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ПОДГОТОВКА 
 
За ученика 
● Елементи, нужни за изграждането: 

o Желирани сладки и клечки за зъби (приблизително по 30 за всяка група) или 
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o Машмелоу и клечки за моделиране (отново по 30 за всяка група) 
o Хартия и лента (приблизително по 10 за всяка група) 

● Малка картонена чаша, за проверка на височината (по 1 за всяка група) 
● Книга за тестване на здравината (по 1 за всяка група) 
 
За учителя: 
● Видео урок 
● Ръководство за преподаване 
● Отпечатан пакет Изграждане на основа 
● Да се съберат достатъчно елементи за изграждане за всяка група 

o Не е нужно да се дава точна бройка, просто се уверете, че има достатъчен брой 
материали. 
 

НАЧАЛО (20 МИНУТИ) 
 
1) Преглед  
Това е най‐доброто време да прегледате последния урок, който сте взели. Може да го 
направите с всички заедно, като дискусия или да ги разпределите по двойки. 
Ето няколко въпроса, които може да зададете в обзора: 
● Какво правихме последния път? 
● Какво искате да сме можели да направим? 
● Има ли въпроси, за които се сещате след урока и искате да зададете? 
● Коя беше най‐интересната част за вас по време на миналия урок? 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Завършването  на  преговора  чрез  запитване  за  любимите  неща  на  учениците 
помага  да  оставиш  положително  впечатление  от  предишното  упражнение, 
увеличава вълнението за упражнението, която предстои. 
 
2) Речник 
В този урок има една нова и много важна дума: 
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3) Опитвай отново и отново 
● Всеки човек ли успява да се справи с всичко от първия път? 
● Когато бях бебе учейки се да вървя, изправих ли се и почнах ли да бягам още от 
първия опит? 

o Видео за бебето, което се учи да върви, стои и ходи 
● Понякога,  най‐добрите  и  ценни  неща  в  живота  са  именно  най‐трудните  за 
постигане и научаване. 

o Може да отнеме време докато научиш трудните неща 
o Ако не се справиш с нещо от първия път, това означава ли, че никога няма да 

успееш? 
o Можете ли да се сетите за нещо, което ви е било трудно в началото, а сега се 

справяте лесно с него  
 Вървене 
 Говорене 
 Каране на колело 

● Когато се провалите в нещо, получавате урок за това което се е объркало. Просто 
трябва да намерите причината за неуспеха. 

o Ако  паднете  с  колелото,  следващия  път  ще  се  наложи  да  балансирате  по‐
добре. 

o Ако  надувате  балон  и  той  се  спука,  следващият  път  пробвайте  с  по‐малко 
въздух. 
● Гледайте на  грешките  като  възможности да научите  как да  се  справите по‐добре 
следващия път 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Тук  има  няколко  добри  примера  да  запознаете  своя  клас  с  концепцията  за 
постоянство, преди да ги оставите да работят самостоятелно върху проекта. 
 

 
Ако се откажеш твърде бързо!!! 
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Никога не се предавай!!! 

 

ДЕЙНОСТ (20 МИНУТИ) 
4) Изграждане на основа 
Случвало  ли  ви  се  е  да  започнете  с  дадена  задача  и  след  това  да  осъзнаете,  че  тя  е 
доста  по‐трудна,  отколкото  ви  се  е  сторило  преди  да  я  започнете?  Трудните  задачи 
често ни карат да се отказваме, но ако се отдадем и не спираме да опитваме, то тогава 
има възможност да направим нещо по‐добре от когато и да било преди! 
В това предизвикателство ще се опитаме да създадем кули, които са достатъчно здрави 
да издържат един учебник или тетрадка за не по‐малко от 10 секунди, като използваме 
само всекидневни материали. 
 
Правила: 

1) Използвайте само материалите, осигурени за построяване на кулата 
2) Кулата може да бъде във всякаква форма, но трябва да бъде висока най‐малко 

колкото картонената чаша 
3) Кулата трябва да издържи теглото на книгата за повече от 10 секунди 

 
Насоки: 

1) Разделете студентите в групи от по 3‐ма или 4‐ма. 
2) Обяснете правилата на играта, описани по‐горе. 
3) Осигурете  на  всяка  група  определено  количество  материали  и  им  кажете,  че 

няма да получат повече. 
4) Предизвикайте ги да помислят първо за проблемите и да планират начините по 

които ще построят своята първа кула. 
5) Насърчете ги да започнат строежа, а след това ги накарайте да ви кажат, когато 

решат, че са се справили съгласно правилата, които описахме по‐горе. 
6) Изпробвайте  всяка  една  кула.  Дали  е  висока  колкото  чашата?  Може  ли  да 

издържи книгата? 
7) Ако не са успели, накарайте ги отново да планират, да поправят, да изпробват и 

да планират отново, докато не успеят да се справят с предизвикателството. 
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8) Поздравете учениците, които са успели и снимайте техните кули (ако имате тази 
възможност), за да ги качите в сайта Code.org 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Етапът с планирането може да бъде труден за тези малки деца. Може да ви е от 
помощ  да  оставите  няколко  примерни  варианта  на  видно  място  в  стаята.  Не 
споменавайте  обаче  пред  учениците,  че  са  там.  Просто  ги  накарайте  да  се 
разходят из стаята ако се ядосат или изнервят. Опитайте се да ги накарате да 
намерят подсказките сами, ако това е възможно. 
 
 

ОБОБЩЕНИЕ (5 МИНУТИ) 
5) Кратък преговор – Какво научихме днес? 
● Горди ли сте от това, което постигнахте? 
● Смятате  ли,  че  може  да  построите  кула  висока  колкото  един  стол,  която  да 
издържи един човек? 

o Колко дъвки  (желирани сладки) смятате, че ще са ви нужни за построяването 
на голямата кула? 
● Имаше ли момент, в който си помислихте да се откажете? 

o Как се справихте с това усещане? 
 
СЪВЕТ ЗА УРОКА 
Въпросите  по  време  на  краткия  преговор  целят  да  подтикнат  учениците  да 
видят цялостната картина, обмисляйки проблемите за по‐добър свят и тяхното 
по‐добро  бъдеще.  Използвайте  своите  познания  за  класа,  за  да  решите  дали  да 
дискутирате това с класа, като цяло, на групи или по двойки. 
 
6) Vocab Shmocab  
● За коя от следните дефиниции научихме дума днес? 

„Да обиколиш земята по цялата и окръжност“ 
„Да получиш помощ от голяма група хора, за да завършиш нещо по‐бързо“ 
„Да опитваш отново и отново, въпреки че нещо ти се струва трудно“ 
           ... и коя е думата която научихме? 

 
 

ОЦЕНЯВАНЕ (0 МИНУТИ) 
7) Без индивидуални оценки 
● Крайната оценка за този урок е резултатът от предходните упражнения 
 

РАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ 
Използвайте тези дейности, за да подобрите обучението на учениците. Те могат да се 
използват като извънкласни дейности или друго допълнително обучение. 
 
Опитай отново! 
● Пробвайте да извършите същото упражнение, но с различни материали. 
 

 
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 


