
       

Приложение:№ 2

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА 

„Дигитална работилница” – 5 и 6 клас

Основно ниво

I.Цели:

 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.

 Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.

 Да се развие познавателната активност у учениците.

 Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят
изводи.

 Да се развие умението за работа в екип.

 Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в
практиката на получените знания.

 Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.

 Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да
работят с допълнителна литература и Internet.

 Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.

II. Очаквани резултати:

 Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата.

 Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи.

 Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип.

 Да усвоят нови знания по информационни технологии.

 Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация.

 Да се развият умения за търсене в Internet.

 Създаване на WEB базирани образователни ресурси подходящи за самоподготовка от 
учениците.

 Създадените от участниците в групата  ресурси да бъдат в помощ на  останали ученици 
за самоподготовка и проверка на знанията си. 

 Учениците самостоятелно да изработят авторски материали и да ги представят.

 Учениците  да  работят  с  желание  и  да  изпитат  удовлетворение  от  получения  краен
резултат.
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III. Разпределение на съдържанието

№
по
ред

Тема/Ядро на учебното съдържание

1. Инструктаж. Запознаване с целите на проекта и разглежданите теми. 

2. Стартиране на  MS Publisher, запознаване с менютата и основните панели. Брошури.
Създаване, редактиране и подбор на информация

3. Брошури. Създаване, редактиране и подбор на информация

4. Изготвяне на брошури за екскурзии до различни дестинации. Publisher

5. Изготвяне на брошури за екскурзии до различни дестинации. Publisher

6. Изготвяне на брошури за екскурзии до различни дестинации. Publisher
7. Представяне на брошурите.

8. Представяне на брошурите.

9. Изготвяне на брошура на училището. Publisher

10. Изготвяне на брошура на училището. Publisher

11. Представяне на брошурата от всеки участник в групата.

12. Изготвяне на поздравителни картички

13 Изготвяне на поздравителни картички

14 Изработване на календари

15 Изработване на календари

16 Представяне на календарите, поздравителни картички

17 Запознаване с програма за компютърна графика  Dia. Работна област,  инструменти,
слоеве, работни листи.

18 Работа по проект – План за евакуация

19 Работа по проект – План за евакуация 

20 Работа по проект – План за евакуация

21 Работа по проект – Изометрична карта на квартала, в който живеем

22 Работа по проект – Изометрична карта на квартала, в който живеем

23 Представяне на проектите от всеки участник
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24 Създаване на електронни тестове. Създаване на текст с няколко или къси отговори

25 Създаване на текст с няколко или къси отговори

26 Създаване на упражнение „Запълни пролуките”

27 Създаване на упражнение „Запълни пролуките”

28 Създаване на упражнение „Запълни пролуките”

29 Създаване на текст „Търсене на съответствие”

30 Създаване на текст „Търсене на съответствие”

31 Създаване на кръстословица

32 Създаване на кръстословица

33 Създаване на упражнение „Обърканото изречение”

34 Създаване на упражнение „Обърканото изречение”

35 Създаване на упражнение „Обърканото изречение”

36 Представяне на изготвените тестове от всеки участник

37 Възможности и основни правила при изготвяне на презентация с MS PowerPoint. 

38 Добавяне на ефекти за преход между слайдовете.

39 Вмъкване на текст, картина, таблица.

40 Анимиране на текст и картина. Вмъкване на звук и видео.

41 Създаване на презентация за красотите на България – учебна задача.

42 Създаване на презентация за красотите на България – учебна задача.

           Общо:

Ръководител ………………….. Директор: ………………….

/Зара  Кавракова/ /Джеват Дунчев/
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