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Описание 

 В клуба са включени 16 деца от 6а и 6б клас 
в 21 СУ „ Христо Ботев “ - град София 

 Учениците са с изявени интереси в областта 
на информационните технологии 



Цели 

 Разширяване и задълбочаване на практическите и 
приложните умения и подготовка на учениците в 
областта на компетентно използване на 
информационните и комуникационните технологии 
при решаването на проблеми от различен характер 
в ежедневието 

 Развиване на творческите умения и уменията за 
работа в екип по конкретен проект, който завършва 
с продукт, създаден със средствата на ИТ 
 

 



Очаквани резултати от дейностите по проекта 

 

 Повишаване на уменията за търсене и обработка на 
информация. Създаване на дигитално съдържание 

 Работа с различни приложения 

 Задълбочаване на знанията за защита на цифровите си 
устройства и информацията в тях 

 Създаване на интерактивно съдържание във вид на 
презенатции, анимации, игри 

 Учениците да презентират възможно най-точно, кратко 
и увлекателно своите презентации и други проекти 

 

 



Основни дейности по проекта 

 

 Поради извънредната 
ситуация свързана с 
Covid 19, заниманията се 
провеждаха онлайн 

 Създадохме виртуална 
класна стая „Виртуално 
пътешествие“ в 
платформата Google 
Classroom, където се 
поставяха материали и 
задания за 
самостоятелна работа, 
според учебното 
съдържание 
 

 
 



Основни дейности по проекта 

 

 
 

 



Основни дейности по проекта 

 

 Срещите в 
реално време се 
провеждаха в 
платформата 
ZOOM, при 
спазване на 
здравните 
изисквания за 
работа пред 
екран 

 
 

 



Използвани приложения 

 

 Безплатна 
програма за 
създаване на 
анимации Stykz, с 
която учениците 
създадоха 
анимации на 
любим спорт и 
анимирани банери  

 

 

 
 

 



Използвани приложения 

 

 Безплатна платформа  
code.org за създаване 
на музикален клип  -
Danser Party 

 MS PowerPoint- за 
създаване на 
интерактивни 
презенации 

 MS Word за 
създаване на вестник 

 Платформа Kahoot  за 
игри 
 
 
 

 
 



Публични изяви 

 Поради извънредната ситуация свързана с Covid 19 
децата изпратиха проектите си на малките ученици 

 С голям интрес малките ученици изпълниха онлайн 
задачите към презентацията за 2 клас 
„Разнообразният свят на растенията“ 

 

 

 
 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Анимиране на любим спорт 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Анимиран банер 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Интерактивни презентации 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Интерактивни 
презентации 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Музикален клип- 
Danser Party 

 https://studio.code.
org/projects/dance/I
DmlR5xFA9PNckR0fv
OLNlbx9geaYa5X0y_
2OetNEIU 

 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Анимирана 
поздравителна 
картичка 

 

 



Продукти на участниците в клуба  

 Вестник 

 

 


