
План-конспект 
 

Тема: „Представяне на проекти на език за програмиране на Python“ 

Вид: Урок за обобщение  

Клас: девети 

Продължителност: 1 час. 

Цели: 

 Образователни:  

– Затвърждаване на знанията свързани с програмиране на 

Python; 

–  Обобщаване на изучените математически модели; 

– Задълбочаване на логическите знания и умения при 

усвояване на Python. 

 Възпитателни: 

– Овладяване на научно-познавателни методи и идеи; 

– Създаване на траен интерес към създаването на 

математически модели. 

 Практико-приложни: 

– Овладяване на „ученето чрез правене“; 

– Използване на програмни продукти за онагледяване на 

наученото; 

–  Усвояване на възможности да се използват 

вътрешнопредметните и междупредметните връзки.  

Методи на обучение: демонстрация, защита на проекти пред 

публика; 

Дидактически материали: Изработените от учениците 

практически задачи.   

Основни понятия: език за програмиране, променлива, 

характеристики и свойства на променливите, цикъл. 

 

Ход на урока /таблично или сценарий/: 

Дидактическа 

задача 
Дейност на учителя 

Дейност на 

учениците 
1. Подготовка и 

организация на 

часа. (1-2 мин.) 

Поздрав и даване на основни указания 

към учениците, за да може гостите да 

знаят, какво предстои 

Поздрав. 

2.Актуализация на 

знанията (4-5 мин.) 

 

 

3. Подготовка на 

видеодисплея за 

представяне на 

проектите (1-2 

мин.) 

 

 

Актуализират се основните понятия за 

програмен език Python. Може да се 

представи клипче за езика. 

 

Проверка дали видеодисплея реагира на 

командите 

 

 

 

 

 

Отговарят на 

зададените въпроси и 

дават подходящи 

примери. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Демонстрация на 

проектите по екипи 

(28-31 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обобщение и 

оценка на работата 

на учениците (2-5 

мин.) 

Учениците, са получили  задачите  

предварително (като са теглили жребий) 

и са направили програмния код.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След приключване на представянето, 

учениците се поощряват, според 

показаното.  

Всеки екип представя 

своята задача. 

Изчитат условието и 

обясняват 

математическия 

модел към който са 

се придържали. 

Разясняват какви 

променливи са 

ползвали. Дават 

подходящи примери 

за да потвърдят, че 

математическия 

модел работи 

правилно.  

 

 

  

   
 

Приложения:  

1. Лист с всички условия на предложените задачи за програмиране; 

2. Програмните продукти, чрез които са осъществени проектите; 

3. Обекти направени от учениците участващи в проектите; 

 

 

 

Изготвил:  

Галина Кънева 

 

 


