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3.

клас

общообразователна подготовка

работна тетрадка
румяна папанчева
тодорка глушкова
красимира димитрова

Работната тетрадка съдържа допълнителни
задачи и ресурси за работа по предмета Компютърно
моделиране в 3. клас.
Включени са картони за изрязване, допълнителни задачи
и два теста за проследяване на знанията на учениците.
Тетрадката е структурирана така, че да се извадят в средата
картоните и двата теста. Картоните се нарязват на елементи.
Тестовете се съхраняват и използват от учителя.
Подреждането на изрязаните фигури в мрежа спомага
развиването на творческото мислене и се формират умения
за създаване на алгоритми с последователни действия.
Дадени са картони с команди за движение, които, след
като бъдат изрязани, учениците ще могат да подреждат
според конкретните задачи и да ги използват многократно.
Последният картон обезпечава игра по двойки със зарчета
за затвърдяване на знанията на учениците за описване на
движението в мрежа според конкретна система от команди.
Двата теста проверяват знанията
на учениците за дигитални устройства,
ЦЕНА:
дигиталната им култура, работата във
3,60 лв.
визуална среда за програмиране.

Работни листи

картон 1

Урок 7
Запиши алгоритъм за движението на пчелата с
повтарящи се действия. Използвай команда за цикъл.

Урок 1-8

Картони

знам и мога

име: ________________________________
Задача 1. Определете вида на
устройствата и свържете със
стрелка.

Картон 3

Задача 4. Поправи кода. Кой
блок е сгрешен – огради. С кой
трябва да бъде сменен – огради.

изходни
устройства

Очертай пътя на пчелата в мрежата, като изпълниш
дадения алгоритъм.

входни
устройства

повтори 3 пъти
Задача 2. Отбележи.

напред
наляво

Няма нужда да притеснявам възрастните
с моите проблеми с хората в чата.

напред
надясно

Когато съм в чата, се представям
винаги с псевдоним или малко име.

напред

Задача 5. Свържи правилно
лабиринтите с кода за
решаването им.

в интернет никой не ме познава и мога да
се държа и да правя каквото си искам, без
да отговарям за действията си.

Създай свой път на пчелата
с повтарящи се действия и го
запиши. Използвай команди
за движение и команда за
цикъл.

Никога не чета чужда поща без
разрешение, дори на най-добър
приятел, и не пускам съобщения от
името на друг.

Задача 3. На всеки ред
е записан код.
Кой е правилният?
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A)
Б)

С

С

С

С

С

С

И

И

И

И

И

И

Задача 6. Помогни на художника,
като оградиш правилните кодове.

в)

З

З

З

З

З

З

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

Ю

A)
Б)
в)

Тестове
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Заявка за Работната тетрадка по предмета Компютърно моделиране в 3. клас
можете да направите:
• на e-mail: izkustva@yahoo.com;
• на тел.: 02/943 47 24, 02/943 47 85;
• в борса „Изкуства“ - гр. София 1528, бул. Искърско шосе 19, тел.: 02/879 2059,
e-mail: borsa@izkustva.net
• в Централен офис „Изкуства“: София 1700, Студентски град, ул. Йордан
Йосифов 8Б
• при наш представител.

