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Кодиращи блокове 

Преглед на комплекта за кодиране 

Комплектът за кодиране Matatalab, подходящ за ученици на възраст от 4 до 9 години, е базиран на 

блокове, осезаем инструмент за програмиране, който позволява на учениците да движат робот през 

околна среда чрез командна кула и табло с Bluetooth. 

Осезаемите блокове „Coding Like ABC“ на Matatalab позволяват на учениците да изпълняват и 

демонстрират умения на 21 -ви век, като се учат чрез игра. С този образователен инструмент учениците 

учат и играят по тактилни начини, без да се нуждаят от екран на таблет или приложение. Много малките 

ученици могат да се възползват от този инструмент, тъй като не изисква умения за четене за успех. 

Прогнозната мисъл е важна в изчислителното мислене. Теорията на Пиаже за конструктивизма включва 

схващането, че хората произвеждат знания и смисъл въз основа на своя опит. Matatalab предизвиква 

учениците да станат критични мислители и помага за изграждането на уменията на учениците за 21 век. 

 

Преглед на части 
 

 

Блоковете Matatalab са дебели и лесни за хващане. Символите върху всеки блок са лесни за 

всички ученици да разберат и схванат смисъла. Тези символи позволяват на учениците да 

научат и използват 

представителни данни. Не е необходимо учениците да притежават умения за четене, а 

учениците, които говорят езици, различни от английския, не би трябвало да имат 

затруднения. 

Блоковете Matatalab лесно се поставят в повдигнатите насочени възли или колчета на таблото 

за управление. Блоковете са назъбени, за да пасват помежду си и позволяват на учениците 

лесно да подреждат блоковете, да ориентират блоковете по дадена посока и да правят 

блокови връзки, за да създадат ефективно програмиране. 

Някои блокове показват движение напред, други — движение назад, някои завой наляво на 90 

градуса, а някои — завой надясно на 90 градуса. 

 

Блоковете с възли позволяват да се повтаря подредбата на движенията. 

 

Когато са прикрепени номерирани блокове с параметри, на робота се казва да повтори 

определена подредба от движения определен брой пъти. 

 

Когато функцията (Fn) блокове оформи рамката на подреждането, ученикът е създал програма или 

алгоритъм. 
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Робот 

 

 

Роботът Matatalab е малък обект с колела със светлини за очи в долната част отпред и кръгъл 

пластмасов купол с подвижен връх. На върха и вътрешната страна на купола, от Matatalab са 

поставили малка фигурка за действие. Други малки фигурки, като Lego® фигурки, могат да 

бъдат поставени вътре в купола. Това позволява на учениците да персонализират 

преживяванията си и добавя вълнение и забавление. 
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Команднаа кула и табло за управление 

 

 

Когато е включен, роботът издава мелодия. 

 

Възможно е да има два робота на една и съща подложка/карта, така че учениците могат да си 

сътрудничат при придвижването на своите роботи на дъската. 

 

 

Ключът към Matatalab е командната кула и таблото за управление. 
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Среди на картата 

 

 

Когато кодиращите блокове са поставени на контролната платка и оранжевият бутон за 

стартиране е натиснат, командната кула чете кода на блоковете чрез разпознаване на 

изображения (правене на снимка на блоковете), а чрез Bluetooth връзката кодът се изпраща до 

робота. 

 

След това роботът се придвижва през включената карта според подреждането на кодиращите 

блокове. 

 

Командната кула има и пластмасов и свалящ се купол, който включва малка фигурка. Възможно 

е да свалите тази горна част и да замените тази фигура с други малки фигури като такива от 

Lego®. 

 

Целта на фигурите на кулата и робота е учениците да разберат функционалността на 

Bluetooth за изпращане и получаване на съобщение. 
 

 

Всеки комплект за кодиране включва карта, която включва 16 разграфени в решетка сцени от 

околната среда. Картата позволява на учениците да движат робота си през всяка сцена, използвайки 

блоково кодиране. Решетката с букви и номериране върху подложката/картата позволява на 

учениците да използват и разбират географски умения, включително решетка, ориентация, 

координати и посоки. 

 

Книжките с предизвикателства, подредени по нива от 1 до 3, позволяват на учениците да се учат чрез 

опит, докато кодират своя робот, за да се движат от една среда в друга. 
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Книги с предизвикателства 

 

 
 

 
 

Всеки комплект за кодиране включва и пластмасови препятствия, които могат да бъдат 

поставени в картовите среди. Тези препятствия помагат на учениците да предвиждат движения, 

конфигурирани чрез кодиране, за да може роботът им да се движи успешно през всяка среда. 

 

Пластмасовите стойки и цветно кодирани флагове са включени и позволяват на учениците да 

видят и почувстват дестинация или крайна точка за пътуването на техния робот. Това помага 

на учениците да подредят блоковете и да създадат програмата на техния робот. 

 
 

 
 

Matatalab включва ученически книжки с предизвикателства. 

 

Тези книжки започват с ниво 1 и  до ниво 3 на трудност. 

 

Книжката от ниво 1 започва с предизвикателство за ученика да започне на определено място на 

картата и да придвижи робота на близко място. Книжката от ниво 1 използва най-основните блокове 

за кодиране на движения с много лесни стъпки. 

Препятствия и флагове 



 

 

Списък на части 

 

 

Когато ученикът е готов да премине към книжката с предизвикателства от ниво 2, се въвеждат 

препятствия и по-сложно кодиране. Блоковете с номерирани параметри са включени, както и 

основните програмирани музикални блокове. 

 

Книжката с предизвикателства от ниво 3 е най-сложната от книжките за кодиране. Тази книжка 

представя различна карта, както и цикли, функции (алгоритми) и номерирани параметри. 

 

 

»1 Командна кула 

»1 Табло за управление 

»1 Робот на колела 

»1 Кабел за зареждане 

»16 Блокове за движение 

» 4 Функционални блокове 

» 4 Циклични блокове 

» 8 Номерирани и параметрични блокове 

» 2 Блокове зарчета 

»1 Околна среда Мрежа/карта 8 Червени пластмасови препятствия за изправяне 

» 3 Пластмасови цветно кодирани знамена за изправяне  8 
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Зареждане и включване/изключване 

Добавка Matatalab Музикант 

Захранване нагоре и надолу 
 

За да използвате функциите на набор за кодиране на Matatalab, трябва да заредите както 

командната кула, така и робота, като използвате включения кабел за зареждане. 

 

За да включите командната кула, натиснете бутона в долната част на кулата. В долната предна 

част ще се включи светлина. Когато кулата чете блоковия код, правоъгълна червена светлина 

под индикатора за захранване отпред ще светне. Това показва, че кодът е прочетен и е 

изпратен до робота. За да изключите кулата, натиснете и задръжте бутона за назад, докато 

предните светлини се изключат. 

 

За да включите робота, натиснете малкия правоъгълен бутон на гърба. Малка синя светлина, 

разположена до бутона за захранване, ще се включи. Роботът ще изсвири малка мелодия, 

показваща, че е готов да приеме съобщението от командната кула и да бъде програмиран. За 

да изключите робота, натиснете и задръжте бутона за захранване, докато малката синя светлина 

мига, свири мелодия и роботът се изключва. 

 

 

Децата могат да композират любимата си музика или дори да създадат свои собствени 

мелодии, използвайки музикални и мелодични блокове с набора за кодиране Matatalab. 
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* 1/4 ритъм тон. Капачката на нотните блокове се върти. Може да се върти на 7 тона. 

Свири според нотацията на персонала на блока. 

10 

Мелодия 
10 

9 

Мелоди
я 9 

8 

Мелоди
я 8 

7 

Мелоди
я 7 

6 

Мелоди
я 6 

5 

Мелоди
я 5 

4 

Мелоди
я 4 

3 

Мелоди
я 3 

2 

Мелоди
я 2 

1 

Мелоди
я 1 

 

 
 

 
 

» 32 Музикални блокове 

»10 Блокове с мелодии 

» 3 музикални картички за загряване (6 мостри) 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Басов ключ 
До 

Басов ключ 
Re 

Басов ключ 
Ми 

Басов ключ Фа Басов ключ 
Сол 

Басов ключ 
Ла 

Басов ключ 
Си 

 

 

 

 

 

 
8 9 10 11 12 13 14 

Скрипичен ключ 
До 

Скрипичен ключ 
Ре 

Скрипичен 
ключ Ми 

Скрипичен ключ 
Фа 

Скрипичен ключ 
Сол 

Скрипичен ключ 
Ла 

Скрипичен 
ключ Си 

 

 

 

 

 

Списък на части 
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Списък на части 

* Комбинирайте с ляв завой/ десен завой, поставете под тях, за да реализирате ляв 

завой X градуса/ десен завой X градуса. X = номер на градус 

10 

150°ъгъ
л 

9 

144°ъгъл 

8 

135°ъгъ
л 

7 

120°ъгъ
л 

6 

108°ъгъ
л 

5 

72°ъгъл 

4 

60°ъгъл 

3 

45°ъгъл 

2 

36°ъгъл 

1 

30°ъгъл 

 

 
 

 
 

Децата могат да рисуват графики и картини чрез програмиране. Те също така ще използват по-

напредналите етапи на кодиране, за да използват математически теории за геометрията. 
 

 

 

»10 Ъглови блокове 

» 3 Измиващи се цветни химикалки 

» 3 Карти за загряване на изпълнителя (6 мостри) 

Добавка Matatalab Художник 
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Ученик с придобити компетенции 

Конструктор на знания 

Иновативен дизайнер 

Изчислителен мислител 

 

 

 

 

 

Съгласувани стандарти 

ISTE (Международно дружество за технология в образованието): 

1c-учениците използват технология, за да търсят обратна връзка, която информира и подобрява практиката им 

и да демонстрират своето обучение по различни начини. 

1d - учениците разбират основните концепции на технологичните операции, демонстрират способността 

да избират, използват и отстраняват неизправности на текущите технологии и са в състояние да 

прехвърлят знанията си, за да изследват нововъзникващите технологии. 
 

 

 3d - учениците изграждат знания, като активно изследват реални проблеми и проблеми, развиват 

 идеи и теории и търсят отговори и решения. 
 

 

4a - учениците познават и използват целеви процес на проектиране за генериране на идеи, тестване на 

теории, създаване на иновативни артефакти или решаване на автентични проблеми. 

4c - учениците разработват, тестват и усъвършенстват прототипи като част от цикличен процес на 

проектиране. 

4d-учениците проявяват толерантност към двусмислието, постоянството и способността да работят с 

отворени проблеми. 
 

5a - -учениците формулират дефиниции на проблеми, подходящи за технологично подпомагани методи 

като анализ на данни, абстрактни модели и алгоритмично мислене при изследване и намиране на решения. 

5c - учениците събират данни или идентифицират съответните набори от данни, използват цифрови инструменти, 

за да ги анализират и представят данните по различни начини, за да улеснят решаването на проблеми и вземането 

на решения. 

5d учениците разбират как работи автоматизацията и използват алгоритмично мислене, за да разработят 

последователност от стъпки за създаване и тестване на автоматизирани решения. 

Стандарти 
Мрежа за компютърни науки ISTE, NGSS, K12 
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Глобален сътрудник 

Инженерен дизайн 

 

 
 

6c- учениците комуникират сложни идеи ясно и ефективно, като създават или използват 

различни цифрови обекти като визуализации, модели или симулации. 
 

 

7a - учениците използват цифрови инструменти, за да се свързват с учащи от различни среди и 

култури, като се ангажират с тях по начини, които разширяват взаимното разбиране и учене. 

7b-учениците използват съвместни технологии, за да работят с други, включително връстници, 

експерти или членове на общността, за да изследват проблемите и проблемите от различни 

гледни точки. 

7c - учениците допринасят конструктивно за екипите по проекта, като поемат различни роли и 

отговорности, за да работят ефективно за постигане на обща цел. 

 

NGSS (Научни стандарти от следващо поколение): 
 

 

Учениците, които демонстрират разбиране, могат: 

                  Задават въпроси, извършват наблюдения и събират информация за ситуация, която 

хората искат да променят, за да определят прост проблем, който може да бъде решен чрез 

разработването на нов или подобрен обект или инструмент. 

                  Разработват опростена скица, чертеж или физически модел, за да илюстрират как 

формата на обект му помага да функционира според нуждите за решаване на даден проблем. 

                   Анализират данни от тестове на два обекта, предназначени да решат един и същ 

проблем, за да сравнят силните и слабите страни на това как работи всеки. 

CSTA (Асоциация на учителите по компютърни науки): 

                           Избират и управляват подходящ софтуер за изпълнение на различни задачи и 

разбират, че потребителите имат различни нужди и предпочитания за технологията, която 

използват. 

                       Описват основните хардуерни и софтуерни проблеми, като използват точна 

терминология. 

                        Идентифицират и описват модели във визуализации на данни, като диаграми и 

графики, за да правят прогнози. 

Творчески комуникатор 
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Мрежова комуникация и организация 

                       Моделират ежедневните процеси, като създават и следват алгоритми (набори 

инструкции стъпка по стъпка) за изпълнение на задачи. 

 

                       Моделират начина, по който програмите съхраняват и манипулират данни, като 

използват числа или други символи за представяне на информация. 

 

                       Разработват програми с последователности и прости контури, за да изразяват 

идеи или да решават проблем. 

 

                       Разделят (разбиват) стъпките, необходими за решаване на проблем, в точна 

последователност от инструкции. 

 

                       Разработват планове, които описват последователността от събития, цели и 

очаквани резултати от програмата. 

 

                       Отстраняване на грешки (идентифициране и коригиране) на грешки в алгоритъм 

или програма, която включва последователности и прости цикли. 

 

                       Използвайки правилна терминология, описват предприетите стъпки и 

изборите, направени по време на итеративния процес на разработване на програмата. 

 

Компютърна научна мрежа K12: 
 

 

Изчислителните устройства комуникират помежду си в различни мрежи, за да споделят 

информация. В ранните класове учениците научават, че компютрите ги свързват с други хора, 

места и неща по света. С напредването си учениците придобиват по-задълбочено разбиране за 

това как се изпраща и получава информация в различни типове мрежи. 

      Компютърните мрежи K-2 могат да се използват за свързване на хора с други хора, места, 

информация и идеи. Интернет дава възможност на хората да се свързват с други хора по 

целия свят чрез много различни точки на свързване. 

      Информацията се нуждае от физически или безжичен път, за да се изпрати и получи, а 

някои пътища са по-добри от други. Информацията се разделя на по-малки части, наречени 

пакети, които се изпращат независимо и се събират отново на местоназначението. Рутерите и 

превключвателите се използват за правилно изпращане на пакети по пътищата до техните 

дестинации. 
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Заключение и модели 

Алгоритми 

 
 

 
 

Данните се трансформират в процеса на събиране, цифрово представяне и анализ. В ранните 

класове учениците научават как трансформациите могат да се използват за опростяване на 

данните. С напредването си учениците научават за по-сложни операции, за да открият модели и 

тенденции и да ги съобщят на другите. 

      Данните могат да се показват за комуникация по много начини. Хората използват 

компютри, за да трансформират данните в нови форми, като графики и диаграми. 

      Хората избират аспекти и подмножества от данни, които да бъдат трансформирани, 

организирани, групирани и категоризирани, за да предоставят различни гледни точки и да 

предадат информация, получена от данните. 
 

 

Науката за данни е един пример, в който компютърните науки обслужват много области. Компютърните 

науки и науката използват данните, за да правят изводи, теории или прогнози въз основа на данните, 

събрани от потребители или симулации. В ранните класове учениците научават за използването на 

данни за прости прогнози. С напредването си учениците научават как моделите и симулациите могат да 

се използват за изследване на теории и разбиране на системите и как прогнозите и изводите се влияят 

от по-сложни и по-големи масиви от данни. 

       Данните могат да бъдат използвани за изводи или прогнози за света. Изводите, изявленията за 

нещо, което не може лесно да се наблюдава, често се основават на наблюдавани данни. Прогнозите, 

изявленията за бъдещи събития се основават на модели в данните и могат да бъдат направени чрез 

разглеждане на визуализации на данни, като диаграми и графики. 

       Точността на изводите и прогнозите е свързана с това колко реално са представени данните. 

Много фактори влияят върху точността на изводите и прогнозите, като количеството и значимостта на 

събраните данни. 
 

 

Алгоритмите са предназначени да се извършват както от хора, така и от компютри. В ранните класове 

учениците научават за алгоритмите, подходящи за възрастта, от реалния свят. С напредването си 

учениците научават за разработването, комбинирането и разлагането на алгоритми, както и оценката на 

конкуриращите се алгоритми. 

       Хората следват и създават процеси като част от ежедневието. Много от тези процеси могат да бъдат 

изразени като алгоритми, които компютрите могат да следват. 

       Различни алгоритми могат да постигнат един и същ резултат. Някои алгоритми са по-

подходящи за конкретен контекст от други. 

Визуализация и трансформация 
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Контрол 

Разработване на програма 

 

 
 

Компютърните програми съхраняват и манипулират данни, използвайки променливи. В ранните класове 

учениците научават, че различни видове данни, като думи, числа или картини, могат да се използват по 

различни начини. С напредъка си 

учениците научават за променливите и начините за организиране на големи колекции от 

данни в структури от данни с нарастваща сложност. 

       Информацията в реалния свят може да бъде представена в компютърни програми. Програмите 

съхраняват и манипулират данни, като числа, думи, цветове и изображения. Типът данни определя 

действията и атрибутите, свързани с тях. 

       Езиците за програмиране предоставят променливи, които се използват за съхраняване и промяна на 

данни. Типът данни определя стойностите и операциите, които могат да се извършват върху тези данни. 
 

 

Контролните структури определят реда, в който инструкциите се изпълняват в рамките на алгоритъм 

или програма. В ранните класове учениците научават за последователно изпълнение и прости 

структури за управление. С напредването си учениците разширяват разбирането си до комбинации от 

структури, които поддържат сложно изпълнение. 

       Компютрите следват точни последователности от инструкции, които автоматизират задачите. 

Изпълнението на програмата също може да бъде не последователно чрез повтаряне на шаблони на 

инструкции и използване на събития за иницииране на инструкции. 

       Контролни структури, включително цикли, манипулатори на събития и условни условия, се използват 

за определяне на потока на изпълнение. Условията селективно изпълняват или пропускат инструкции 

при различни условия. 
 

 

Програмите се разработват чрез процес на проектиране, който често се повтаря, докато програмистът 

не остане доволен от решението. В ранните класове учениците научават как и защо хората разработват 

програми. С напредването си учениците научават за компромисите при проектирането на програмите, 

свързани със сложни решения, включващи потребителски ограничения, ефективност, етика и тестване. 

       Хората разработват програми съвместно и с цел, като например изразяване на идеи или решаване 

на проблеми. 

       Хората разработват програми, използвайки итеративен процес, включващ проектиране, 

внедряване и преглед. Дизайнът често включва повторно използване на съществуващ код или 

смесване на други програми в дадена общност. Хората непрекъснато преглеждат дали програмите 

работят според очакванията и поправят или отстраняват грешки или части, които не работят. 

Повтарянето на тези стъпки позволява на хората да усъвършенстват и подобряват програмите. 

Променливи 
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Matatalab 

УРОК 1 

Въведение 
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Основна цел 

Учебни цели 

Стандарти 

Врем

етрае

не 

Преглед 

Комплектът за кодиране Matatalab, подходящ за възрасти от 4 до 9, е базиран на блокове, осезаем 

инструмент за програмиране, който позволява на учениците да придвижват робот по географска карта 

чрез командната кула и табло с Bluetooth. 

 

Наборът за кодиране включва командна кула с Bluetooth, контролна платка, колесен робот и кодиращи 

блокове. Кодиращите блокове, с размерите на две Lego® части за конструиране, позволяват на 

учениците да ги поставят в кодираща конфигурация на контролната платка. Командната кула прави 

снимка на конфигурацията на блоковете и с натискането на големия оранжев бутон изпраща код за 

движение на робота по картата. 

 

Учениците могат да използват и демонстрират уменията си за 21 -ви век чрез сътрудничество, 

критично мислене, комуникация и креативност. 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 
 

 

» Разбират използването на компонентите на Matatalab Coding Set при установяване на посоката на 

движение. 
 

 

» Описват функцията на компонентите на комплекта за кодиране Matatalab. 

» Обясняват разликата между изпращането и получаването на съобщения. 

» Програмират MatataBot с помощта на блокове за посоки. 

» Сътрудничат си с други ученици за програмиране на MatataBot. 

 

 

» ISTE: Ученик с придобити компенетции 1d; Иновативен дизайнер 4c, 4d; Изчислителен мислител 5в, 5г; 

Глобален комуникатор 7b, 7c 

» NGSS: K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-3 

3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3 

» CSTA: K-2: 1A-CS-02, 1A-CS-03, 1A-AP-10, 1A-AP-14 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-15, 1B-AP-16 

 

 

60 минути 
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Настройка и подготовка на учителите 

Речник 

 
 

За група от 4 ученика 

» 1 комплект символи с посоки на картата 

» 1 Комплект за кодиране на Matatalab — Частите, използвани в този урок, ще включват: 

» Командна кула 

» Табло за управление 

» MatataBot 

»  Блокове за насочено кодиране 

» Географска карта 

» Книжка с предизвикателства 1 

» Ученически дневници 

 

 

» Заредете всички командни кули за Matatalab и MatataBot-ове. 

 

За всяка група ученици: 

»  Отпечатайте набор от 12 символа за посока (4 напред, 3 назад, 3 десен завой, 2 ляв завой). 

» Организирайте 1 комплект части Matatalab, използвани в този урок. 

» Осигурете на учениците достъп до книжката с предизвикателства 1. 

 

 

» Блоково кодиране: Тактилно кодиране, базирано на подреждане на символни или обозначени с 

икони блокове. 

» Последователност: Подреждане на инструкции, които трябва да се следват в определен ред. 

» Bluetooth комуникация: Стандарт за безжична връзка с къси вълни. 

» Робот: Машина, способна да изпълнява сложен набор от инструкции, програмирани от 

компютър. 

» Програма или код: Специфичен набор от инструкции, които трябва да се изпълняват от компютър. 

» Природа: Включва земя и природа, разположени в определена зона. 

Материали 
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Дейност на Matatalab 

 

УРОК 1 
 

Въведение 

„Комплектът за кодиране Matatalab се състои от командна кула, контролна платка, различни видове 

кодиращи блокове, музикални кодиращи блокове и робот на колела. В този урок ще обсъдим 

важните части от кодиращия набор Matatalab, ще разберем начина, по който роботът се движи през 

географската карта, и ще попълним книжката с предизвикателства Matatalab 1.“ 

 

» Попитайте учениците целта на мигачите в автомобила. Какво се случва, когато родителят им 

използва сигнала за завой? (Колата завива наляво или надясно.) Попитайте учениците в какви други 

посоки може да се движи колата. (Напред и назад). 

» Кажете на учениците да се изправят и да образуват хоризонтална линия и да застанат на една ръка 

разстояние. Помолете учениците да се придвижат напред с една стъпка, да завият надясно, да се 

върнат една стъпка назад, да завият наляво. Повторете това още веднъж или два пъти, за да 

прецените колко добре учениците разбират движението в определена посока. Засилете движението 

в посоки с учениците, ако е необходимо. 

» Разделете ги на групи от 3-4 ученици. Определете място в стаята, коридора и т.н. за всяка група. Всяка 

група ще работи съвместно, за да изпълни следната последователност. Поставете карта за насочване 

напред на пода. Поставете останалите картички с посоки в последователност, през която учениците 

ще напредват. Ученическите групи работят съвместно, за да завършат последователността. 

» „Комплектът за кодиране Matatalab се основава на подредени кодиращи блокове, поставени на 

контролната платка и прочетени от командната кула. Командната кула прави снимка на 

подреждането на кодиращи блокове и чрез Bluetooth комуникация изпраща картина с инструкции 

към MatataBot. Командната кула изпраща инструкциите, а роботът получава инструкциите. Това 

позволява на робота да изпълнява движенията, които са водени от подреждането на блокове на 

таблото за управление. „Какво означава да изпращате? Какво означава да получите? " 

» Позволете на учениците да обсъдят разликата между изпращане и получаване. 

»  Командна кула = Изпраща  »  Робот = Получава 

 

 

» Раздайте 1 комплект за кодиране Matatalab и книжка с предизвикателства 1 на всяка група ученици. 

» Посочете всяка от различните части: Командна кула, Табло за управление, MatataBot, Блокове с посоки. 

» Обяснете и демонстрирайте как да включите както командната кула, така и MatataBot. 

» Обяснете как кулата комуникира с робота чрез Bluetooth комуникация. 
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» Помолете учениците да отворят географската карта Matatalab. Помолете учениците да отворят книжката си с 

предизвикателства 1. 

Назовете (или дайте име на ученик) различните екосистеми на географската карта. Посочете 

началните и крайните символи и накарат учениците да намерят тези символи на картата в книжката с 

предизвикателства 1. Накарайте учениците да 

поставят MatataBot на Горския площад с очи, сочещи към площада на Вулкана. 

» Попитат учениците колко стъпки трябва да предприеме MatataBot, за да се придвижи до вулкана. (1 

стъпка) Накарайте учениците да поставят един блок със стрелка за посока на контролната дъска. 

Посочете на учениците реда в долната част на 

блоковете с посоки. Кажете на учениците, че блокът трябва да бъде поставен на таблото за 

управление с линията на дълния край. Учениците могат да проверят кодирането, като разгледат 

следващата страница в книжката. 

» Кажете на учениците да натиснат голямата бяла стрелка на таблото за управление. Може да има 

пауза от няколко секунди, но очите на MatataBot ще станат зелени и роботът ще се придвижи 

напред с един блок към Вулкана. (Учениците премахват кодиращия блок от таблото за 

управление.) 

» Помолете учениците да разгледат следващата страница в книжката си. Обяснете, че роботът ще 

завърши завой. Помолете учениците да намерят блок за завой, който според тях ще позволи на 

MatataBot да направи десен завой. Учениците ще поставят блока на таблото за управление, ще 

натиснат голямата бяла стрелка и ще наблюдават как завива MatataBot. Проработи ли? Трябва ли 

учениците да изпробват различен блок? 

» На този етап на учениците трябва да бъде разрешено да работят съвместно в своите групи и да 

продължат с дейностите в книжката с предизвикателства 1. Учителят обикаля сред учениците, за 

да насърчава и отговаря на въпросите на учениците. 

Съберете групата заедно за приключване. 
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Разширения 

 

 
 

Оценяване 

„Изследвахме използването на блокове за насочено движение Matatalab. Научихме за начина, 

по който Bluetooth комуникацията позволява на командната кула Matatalab, заедно с 

контролната платка и кодиращите блокове, да изпращат съобщения до робота, за да 

въздействат на движението и посоката на картата. 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

 

» Каква роля играят етикетите на кодиращите блокове Matatalab? 

» Колко важна е Bluetooth технологията за кодиращия набор Matatalab? 

» Какво научихте от дейността си с карти за насочени движения? 

» Как бихте променили начина, по който работите с картите за насочени движения? 

» Колко успешна беше Вашата група при изпълнението на предизвикателствата в книжката за 

предизвикателства 1? 

» Какво се разбира под изпращане? 

» Какво се разбира под получаване? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да отговорят на тези въпроси, учениците ще 

използват списанията си, за да нарисуват картини на насочената си дейност, подреждането на 

кодиращи блокове на контролната дъска Matatalab и да пишат за опита си с дейностите си. 

 

 

Създайте плакат, който изброява, обяснява и илюстрира всеки от блоковете за насочено 

кодиране. Плакатът трябва да включва и снимка на командната кула и таблото за управление. 

 

Създайте игра, която включва изпращане на съобщение и получаване на съобщение. Това 

може да се основава на телефонна игра, при която един ученик съставя съобщение, казва 

съобщението на някой до него и този ученик изпраща съобщенията на ученика до него или 

нея. Тази игра може да продължи, докато последният ученик не получи съобщението. След 

това учениците могат да обсъдят начина, по който съобщението се е променило от 

първоначалното съобщение до крайното. Учениците могат да бъдат предизвикани да създадат 

различен тип игра за изпращане и получаване. Това може да се основава на изпращането на 

топка в конкретна спортна игра и приемането на топката. 

Приключване 
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Помислете 

Bluetooth комуникационната технология е важна и се използва в много различни инструменти 

в съвремието. Какви инструменти можете да си представите, които включват Bluetooth 

технология? Защо Bluetooth технологията е важна? Какво мислите, че би станало, ако нямахме 

Bluetooth технология? 

 

Програма или код е специфичен списък с инструкции, които да се използват от компютър. В 

какви други случаи използваме конкретен списък с инструкции? Какво би станало, ако една част 

от списъка с инструкции бъде премахната? Как това би повлияло на кода? 

Връзки с реалния свят 
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КОМПОНЕНТ 

MATATALAB 
КАКВО ПРАВИ? 
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НАПРЕД 

НАЗАД 

НАДЯСНО 

НАЛЯВО 

• НАЧЕРТАЙТЕ ЛИНИЯ ОТ 

КОДИРАЩИЯ БЛОК КЪМ 

ПРАВИЛНОТО ДВИЖЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЕ БЛОК 



27 

 

 

 

 

 
 

 



28 

 

 

 

 

 
 

 



29 

 

 

 

 

 
 

 



30 

 

 

 

 

 
 

 



31 

 

 

Matatalab 

Урок 2 

Кодиране на приключения 
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Основна цел 

Учебни цели 

Стандарти 

Времетраене 

Преглед 

Когато ученикът започва годината в ново училище, да може да намери кафенето, 

библиотеката и т.н. може да е трудно, докато ученикът не научи структурата на сградата. 

Може да изглежда като объркващ лабиринт. 

Освен това даването и спазването на набор от указания за придвижване от едно място в 

училището на друго място изисква практика. Комплектът за кодиране Matatalab включва 

разнообразие от блокове, които помагат на MatataBot да се движи по карта от едно място на 

друго. В този урок учениците ще бъдат запознати с лабиринти. Учениците ще използват книжки 

с предизвикателства 2 и 3 на Matatalab, за да разберат използването на параметри, цикли и 

функции заедно с блоковете за посоки. 

 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 
 

 

» Разберете важността на кодовото секвениране, като използвате посоката, параметрите и 

функционалните блокове на Matatalab. 
 

 

» Сътрудничат с други ученици. 

» Кодират MatataBot, като използвате посоки, параметри и функционални блокове, за да завършите 

предизвикателните дейности. 
 

 

» ISTE: Учащ, придобил компетенции 1d; Конструктор на знания 3d; Иновативен дизайнер 4a, 4d; 

Изчислителен мислител 5a, 5d; Глобален сътрудник 7b, 7c 

» NGSS: K-2-ETS 1-1, K-2-ETS 1-2, K-2-ETS 1-3 

3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3 

» CSTA: K-2:1A-CS-01, 1A-AP-10, 1A-AP-11, 1A-AP-14, 1A-AP-15 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-15, 1B-AP-16 
 

 

60 минути 
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Настройка и подготовка на учителите 

Речник 

 

 
 

»1 лабиринт от хартия на ученик 

» 1 молив на ученик 

» Лаптоп и проектор 

»За всяка ученическа група: 

» 1 Комплект за кодиране на Matatalab — Частите, използвани в този урок, ще включват: 

» Командна кула 

» Табло за управление 

» MatataBot 

» Посока, параметър, цикъл и функционални блокове 

»  Музикален блок 

» Препятствия. 

» Флагове 

» Географска карта 

» Карта на града 

» Книжка с предизвикателства 2 

» Книжка с предизвикателства 3 

» Ученически дневници 

 

 

» Заредете всички командни кули за Matatalab и MatataBot-ове. 

» Изтеглете PDF лабиринт, поместен като шаблон в края на този урок, за проектиране по време на 

уводна дейност. 

» Направете 1 копие на PDF лабиринт за всеки ученик. 

» Осигурете 1 набор за кодиране Matatalab за всяка ученическа група. 

» Уверете се, че всички ученици имат достъп до книжки с предизвикателства 2 и 3. 

» Осигурете на всички ученици достъп до географската картата Matatalab и картата на града. 

 

 

» Лабиринт: Мрежа или пътека, по които човек трябва да намери път от началото до края. 

»  Карта: Чертеж или представяне обикновено върху равна повърхност на цяла или част от площ. 

»  Код: Набор от конкретни указания или инструкции, изпратени и използвани от компютър. 

» Отстраняване на грешки: Намиране и премахване на грешки от компютърен хардуер или софтуер. 

» Функция:  Всички функции за програмиране имат вход и изход. Функцията съдържа инструкции, 

използвани за създаване на изход от неговия вход. 

» Възел: Последователност от инструкции, която се повтаря непрекъснато, докато се достигне 

определено условие. 

Материали 
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» Решетка: Подреждане на букви и цифри, които позволяват да се намери точно място на картата. 

Буквите обикновено са едната страна на картата, докато числата обикновено са 

разположени вертикално от другата страна. 

»  Координати: Набор от стойности, които показват точно местоположение. 

» Координатна равнина: Двумерна повърхност от две пресичащи се и перпендикулярни числови 

линии, върху чиито ординати х и y са нанесени и разположени точки. 

» Подредена двойка: Двойка числа, използвани за намиране на точка в координатна равнина, 

наречена подредена двойка. Подредена двойка се записва под формата (x, y), където x е x-

ординатата и y е y-ординатата. 

»  Пресечна точка: Точка, в която две линии се пресичат или се събират. 

» Параметър: Стойност, която вече е „вградена“ във функция. 
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Дейност на Matatalab 

 

УРОК 2 
 

 

Въведение 

„Лабиринтите са пътища, по които се опитвате да се движите успешно. Лабиринтите имат 

старт или начало, път, който включва набор от движения и промени в посоката, и те имат 

крайни точки или финал. Този урок ще позволи на учениците да работят през лабиринт и да 

изпълняват предизвикателствата в книжки с предизвикателства 2 и 3 на Matatalab.“ 

 

» Раздайте по едно хартиено копие в PDF формат на лабиринта на ученик. Лабиринт в ресурсите по-

долу. 

» Кажете на учениците да започнат в началото и без да вдигат молива или да изтриват 

грешките, да очертаят път към края на лабиринта. 

» Помолете учениците да споделят своя успех или трудности. Виждат ли къде трябва да се 

върнат назад, да се обърнат в друга посока, да преосмислят движението си? 

» Проектирайте копие на лабиринт от Вас като преподавател и посочете правилното решение, 

подсилвайки посоките на движение (надясно, наляво, напред). 

 

 

» Раздайте 1 комплект за кодиране Matatalab и книжка с предизвикателства 2 на всяка група ученици. 

» Посочете всеки от новите блокове: параметри, цикъл, функция и музикални блокове. 

» Помолете учениците да отворят географската карта Matatalab. 

 

» Книжка с предизвикателства 2 
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» Помолете учениците да отворят книжката си с предизвикателства 2 на етап 2-1. Накарайте 

учениците да поставят MatataBot на Горския площад с очи, сочещи към площада на 

Езерото. Посочете символите горе вдясно на страницата. 

» Попитайте учениците как биха могли да програмират MatataBot да се придвижи до 

езерото, но посочете, че роботът трябва да заобиколи препятствието. Учениците могат да 

проверят кодирането, като разгледат следващата страница в книжката. 

» Учениците работят заедно, за да кодират път и да тестват кодирането си, отстранявайки грешки в 

кода, ако е необходимо. 

» Преди учениците да започнат Етап 2-2 въведе използването на параметър. Поставянето на 

номер под блок за посока показва, че това движение ще се повтори определен брой пъти. В 

Етап 2-2 параметър 2 означава, че роботът ще се придвижи две стъпки напред, когато прочете 

този блок за посока. 

Обяснете на учениците, че това е начин да използвате по-малко плочки, но да получите същите 

резултати. 

» На този етап на учениците трябва да бъде разрешено да работят съвместно в своите групи 

и да продължат с дейностите в книжката с предизвикателства 2. Учителят е сред 

учениците, за да ги насърчава и да им помага при кодирането, ако е необходимо. 

» Помолете учениците да отворят книжката си с предизвикателства 3 на етап 3-1. Накарайте 

учениците да поставят MatataBot на началния площад с очи, сочещи към училището. 

Накарайте учениците да поставят флаг на крайното място за това предизвикателство. 

Помолете учениците да подредят препятствията според схемата. 

 

» Книжка с предизвикателства 3 
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» Обяснете, че разстоянието, което MatataBot трябва да измине, е много по-далеч и няма 

достатъчно кодиращи блокове, за да се постигне това. Представете цикличните блокове. 

Циклични блокове се използват заедно с 

Блокове с параметри, за да се повтори последователност. Посочете разликата между отварящия и 

затварящия цикличен блок. Учениците може да открият, че тази концепция е трудна за разбиране. 

Учителят може да избере да помогне на учениците да създадат правилния код за това 

предизвикателство. Учениците трябва да тестват кода и след това да обсъдят как циклинчите блокове 

са създали правилния път за успешното пътуване на MatataBot до пекарната. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Позволете на учениците да си сътрудничат в групите си и да завършат Етап 3-2. Учителят е сред учениците, за да 

ги насърчава и да им помага при кодирането, ако е необходимо. 

» Помолете учениците да разгледат етап 3-3 и да настроят дъската си така, че да съответства на картината. 

Помолете учениците да обяснят къде се намира крайната точка. (Вероятно учениците ще заявят, че крайната 

точка е в ъгъла на подложката.) Посочете буквите и цифрите по страните на подложката. Помолете учениците 

да идентифицират крайната точка или подредената двойка, като използват буква и цифра. (F,1) В този момент 

учениците не се нуждаят от по-задълбочено обяснение на координатна равнина. 

» Обяснете на учениците, че друг начин да използвате няколко кодиращи блока е да създадете функция. Това 

включва две стъпки. Първо, функционален блок се поставя на контролната платка, последван от кодираща 

последователност. Второ, друг ред на код се поставя на таблото за управление. Този код включва 

функционален блок, който разпознава и изпълнява кодиращата последователност от първия ред. Вторият ред 

може да включва и друго кодиране. Командната кула прави снимка на двата реда код. MatataBot ще изпълни 

функционалния код, като прочете само функционалния блок и всеки друг код, добавен към втория ред. Както 

при цикличните блокове, функционалните блокове могат да бъдат включени в кодирането, за да се опрости 

кодирането и използването по-малко кодиращи блокове. 

» Учениците може да открият, че тази концепция е трудна за разбиране. Учителят може да избере да помогне 

на учениците да създадат правилния код за това предизвикателство. Учениците трябва да тестват кода и 

след това да обсъдят как 
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Функционалните блокове създадоха правилния път за успешното пътуване на MatataBot  

до крайната му точка, (F, 1). 

» На този етап на учениците трябва да бъде разрешено да работят съвместно в своите групи 

и да продължат с дейностите в книжката с предизвикателства 3. Учителят е сред 

учениците, за да ги насърчава и да им помага при кодирането, ако е необходимо. 

 

Съберете групата заедно за приключване. 
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Разширения 

Връзки с реалния свят 

 

 
 

Оценяване 

„Днес работихме с лабиринти. Ние също използвахме кодиращите блокове Matatalab и помогнахме на 

MatataBot да се движи из географската карта. 

 

» Накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Как лабиринтът прилича на географската карта? 

» Какви са сходствата между лабиринт и карта? 

» Колко успешен беше Вашият робот да следва Вашата програма според начина, по който сте 

подредили кодиращите блокове на таблото за управление? 

» Колко успешни сте в изпълнението на книжки 2 и 3 с предизвикателства? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да отговорят и обсъдят тези въпроси, помолете 

учениците да нарисуват или напишат за опита си с картите и кодиращите блокове в своите тетрадки. 
 

 

„Работили сме по създаден преди това лабиринт. В дневника си нарисувайте и създайте свой собствен 

лабиринт. Не забравяйте да включите начална и крайна точка. Уверете се, че лабиринтът има много 

завои и усуквания. Илюстрирайте картата си с рисунки около пътеката или вътре в нея. Сменете 

лабиринта си с друг ученик и се опитайте да преминете през лабиринтите на другия. " 

 

„Лабиринтът и картата използват път с начало и край. Създайте триизмерен път, за да включите други 

видове бариери, които ще попречат на пътя ви. Използвайте триизмерни материали, за да украсите 

пътя си. Материалите могат да включват чакъл, листа или хартия. Може да помислите за създаване на 

дълъг мост или виадукт (воден път). Мостовете са прави пътища. Виадуктите са пътища за 

преминаване над вода. 

Виадуктите много приличат на мостове. Споделете своя триизмерен път. " 
 

 

Помислете 

Лабиринтите са специални видове игри или пъзели, които трябва да бъдат преминати. Какви други 

видове пъзели или игри включват начало и край? (Змии и стълби, Candy Land). Какви пречки или 

проблеми срещат играчите, когато играят тези игри? Какви са последиците, когато играч не завърши 

пъзел или игра? Защо е важно да се определи начало и финал? 

Приключване 
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Важно е да тествате подредбата си на кодиращи блокове на контролната платка Matatalab. 

Понякога е необходимо да промените подреждането на блоковете, след като го изпробвате. 

При какви други обстоятелства може да се наложи повторение и след това промяна? Какво е 

експеримент като лабиринт или настолна игра?  Важно ли е да се включва повторение или 

итерация за експерименти? Защо или защо не? 



 

 

 

Разширени кодиращи блокове 
 

Начертайте линия от кодиращия 

блок към неговото описание 
 

Параметри на Номер  Блок  

Цикличен блок  

функционалния блок  

Параметър на Ъгъл на блока 

 

 

 

 

Кажете на MatataBot 

да повтори последователност 

 
 
 
 
 
 

Кажете на MatataBot на 

колко градуса да завие 

 
 
 
 

 

Кажете на MatatBot 

колко пъти да повтаря 

движение, цикъл или 

функция 
 
 
 

 

Кажете на MatataBot много 

кодираща информация 

използвайки само един блок  41 



 

 

Лабиринт ябълка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помогнете на червея да 

намери своя изход от 

ябълката! 42 
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Последователности на кодиране на 

Matatalab 

                      УРОК 3 И 4 
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Основна цел 

Учебни цели 

Стандарти 

Времетраене 

Материали 

Преглед 
Учениците експериментират с кодирането на MatataBot, за да се движат напред, назад, да завият наляво 

и да завият надясно. В допълнение, учениците също бяха запознати с усъвършенствани кодиращи 

блокове. В уроци 3 и 4 учениците ще използват последователности заедно с усъвършенствано кодиране, 

което ще включва блокове с параметри, ъглови блокове, циклични блокове и функционални блокове. 

Учениците ще проектират състезателен автомобил, ще набележат състезателен курс за своя автомобил и 

ще програмират своя състезателен автомобил за успешно завършване на състезателния курс, 

използвайки кодиращи блокове Matatalab. 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 

 

 

» Разберете разширените кодиращи последователности на Matatalab, за да проектирате и тествате състезателна 

кола и състезателна обиколка. 

 

 

» Създават състезателна кола. 

» Създават състезателна обиколка. 

»Тестват усъвършенствани кодиращи последователности чрез използването на компоненти Matatalab и 

състезателната кола и състезателната обиколка. 
 

 

» ISTE: Учащ с придобити компетенции 1с, 1d; Конструктор на знания 3d; Иновативен 

дизайнер: 4а, 4г; Изчислителен мислител 5a, 5d; Глобален сътрудник 7b, 7c 

» NGSS: K-2-ETS 1-1, K-2-ETS 1-2, K-2-ETS 1-3 3-5-

ETS1-2, 3-5-ETS1-3 

»   CSTA:   K-2: 1A-CS-01, 1A-CS-02, 1A-AP-10,1A-AP-11, 1A-AP-12, 1A-AP-14, 1A-AP-15 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-13, 1B-AP-15, 1B-AP-16 
 

» Два урока от по 60 минути всеки 

 

 

За група от 4 ученика 

» 1 Комплект за кодиране на Matatalab — Частите, използвани в този урок, ще включват: 

» Командна кула 



 

 

Настройка и подготовка на учителите 

Речник 

» Табло за управление 

» MatataBot 

»  Посочни блокове 

»  Ъглови блокове 

» Блокове с параметри 

» Циклични блокове 

» Функционални блокове 

» Глина за моделиране 

» Строителна хартия 

» Ножици 

» Лепило и тиксо 

» Чаши и контейнери от стиропор (корпус на състезателна кола) 

» Маркери 

» Големи листове хартия или ролка хартия за писта 

» Ученически дневници 

 

 

Заредете всички командни кули Matatalab и MatataBot-ове. 

Предварително визуализиране на параметри, цикли и 

функционални блокове. 

Направете модел на състезателен автомобил, който учениците да могат да разгледат. Направете 

модел с хартиена чаша и нарисувайте предното стъкло, фаровете и задните светлини 

За всяка група ученици: 

» Организирайте 1 комплект части Matatalab, използвани в този урок. 

» Намерете и осигурете материали за състезателни автомобили. 

 

 

»  Карта: Чертеж или представяне на област, обикновено на равна повърхност. 

» Ъгъл: Пространство (измервано обикновено в градуси) между две пресичащи се линии или 

повърхности в или близо до точката, където се срещат. 

» Градуси:  Измерване на плосък ъгъл, дефинирано така, че пълното завъртане е 360 градуса, което е 

равно на окръжност. 

» Мрежа: Ред от букви и цифри, които позволяват да се намери точно място на картата. Буквите 

обикновено са на едната страна на картата, докато числата обикновено са разположени 

вертикално от другата страна. 

» Алгоритъм: Набор от правила или указания, които компютърът трябва да следва. 

» Функция: Математически израз, включващ едно или повече числа или променливи. Може да се изрази 

като последователност или уравнение. Пример 1+2 = 3 

» Възел: Последователност от указания, която се повтаря непрекъснато, докато дадено условие не я промени. 

» Параметър: Число, което казва на компютъра колко пъти да повтори посока или правило. 45 



 

 

УРОК 3 
 

Въведение 

„Състезателните курсове включват много завои и движения, които състезателните автомобили 

трябва да изпълняват. Състезателен курс е подобен на картата, тъй като включва ъгли и завои. 

В този урок ще създадем обвивка за състезателни автомобили, ще я поставим върху MatataBot 

и след това ще създадем голям състезателен курс, по който MatataBot да се състезава. Ще 

програмираме нашата състезателна кола, използвайки кодиращи блокове Matatalab за 

състезателната кола, за да завършим курса. " 
 

 

» Обяснете на учениците, че те ще работят заедно, за да проектират състезателна кола и състезателна обиколка. 

» Покажете на учениците, че учителят е създал корпус на състезателна кола и посочете, че тя ще се 

побере над MatataBot. (Бележка: Корпусът на състезателната кола трябва да се побере над 

MatataBot. Учениците не трябва да залепват състезателна кола към робота.) 

» Преглед на десния и левия завой с учениците. Посочете, че автомобилите могат да правят завои на 

ъгли по-големи или по-малки от 90 градуса. Демонстрирайте подредбата на кодиращи блокове на 

тези ъгли, използвайки Matatalab 

Кодиращ набор. Обяснете, че когато учениците създават своя състезателен курс, те може да искат да включат 

някои от  

тези други ъгли. 46 



 

 

Приключване 

 
 

» Дайте 1 MatataBot и 1 голям лист хартия към всяка група. 

» Определете материалите и местоположението на материалите, за да могат учениците да създадат своя 

състезателен автомобил и състезателна обиколка. 

» Напомнете на учениците, че състезателната им кола трябва да се побере над MatataBot. 

» Групите ученици обсъждат, сътрудничат си и скицират проекти както за състезателни автомобили, така и за 

състезателни трасета в тетрадките си. 

Учениците разделят задачите между членовете на групата и работят за завършване както на състезателна 

кола, така и на състезателен курс. 

» Насърчете учениците да тестват подредбата на кодиращите блокове на тези ъгли, използвайки 

кодиращия набор Matatalab. Позволете на учениците да променят и повтарят подреждането на 

кодиращите си блокове, докато научат за използването на блока за кодиране под ъгъл. 
 

 

Оценяване 

„Обсъждахме и работихме с усъвършенстваните кодиращи блокове на Matatalab. Ние специално се 

фокусирахме върху ъгловите блокове Matatalab, които трябва да използваме, за да позволим на 

нашите състезателни автомобили да направят важни завои." 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Какво се разбира под ъгъл? 

» Защо ъглите са важни за движението на състезателни автомобили? 

» Колко успешно изпробвахте подредбите си за кодиране на Matatalab? 

» Какво бихте променили в този проект и защо? 

След като на учениците бъде дадена възможност да обсъдят тези въпроси, на учениците ще бъде дадено 

време да нарисуват своите ъгли на Matatalab и подредбите на кодиращите блокове. Учениците ще пишат за 

своя опит с по-сложни кодиращи блокове. 47 

Дейност на Matatalab 
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Дейност на Matatalab 

УРОК 4 
 
 

Въведение 

„По-сложните кодиращи блокове са много важни, докато работите с компонентите на Matatalab. 

Тези усъвършенствани кодиращи блокове включват цикли, параметри, ъгли и функционални 

блокове. Не забравяйте, че функцията, когато се използва с кодиращи блокове, представлява 

последователност от инструкции." Посочете специфичните кодиращи блокове функции и как те 

рамкират подреждането на блоковете. Посочете, че алгоритъмът е подобен на функцията на 

компютъра. 

 

„Не забравяйте, че цикълът казва на компютъра да повтори нещо, докато не бъде инструктиран да спре.“ 

Посочете закръглените циклични блокове и колко е важно да се рамкира набор от блокове или 

функции, за да може функцията да се повтори. „Не забравяйте, че параметърът е число, което казва на 

компютъра колко пъти да направи нещо." Посочете номерираните блокове параметри, които с помощта 

на зъбци се свързват в долната част на кодиращите блокове. „В този урок ще работим с по-сложни 

кодиращи блокове и ще се състезаваме с нашите състезателни автомобили по създадените от нас 

състезателни трасета, използвайки тези по-сложни кодиращи блокове.“ 

 

Ако е необходимо, прегледайте използването на усъвършенствани кодиращи блокове: параметър 

(включително ъгли), цикъл и функция. 

 

 

» Раздайте 1 набор от кодове Matatalab на група ученици. 

» Раздайте създадената състезателна кола и състезателна обиколка на всяка група. 

» Групите ученици обсъждат възможна последователност от кодиращи блокове, които да се използват, 

за да може състезателната им кола да завърши обиколка или набор от обиколки около 

състезателната обиколка. 

» Насърчете учениците да използват сложни кодиращи блокове, включително блокове с параметри, 

циклични блокови и функционални блокове. 

» Групите ученици работят, за да подредят кодиращи блокове на таблото за управление на Matatalab, 

за да кодират MataBot и да тестват колите си, за да видят дали успешно са завършили 

състезателната обиколка. 

» Учениците отстраняват грешки в кода, ако е необходимо. 

» Нека всяка група присъства и демонстрира своя състезателен автомобил и състезателна обиколка. 
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Разширения 

 

 
 

Оценяване 

„Работихме с усъвършенстваните кодиращи блокове Matatalab и създадохме състезателна кола и 

състезателен курс.  Докато се състезавахме с нашите състезателни автомобили, използвахме ъглови 

блокове, които ни позволиха да направим важни завои по състезателния ни курс. " 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Какви бяха по-сложните кодиращи блокове на Matatalab? 

» Кои по-сложни кодиращи блокове бяха най -важни, за да позволят на Вашия състезателен автомобил 

да пътува успешно през Вашата състезателна обиколка? Защо? 

» Как използвахте по-сложните кодиращи блокове, за да се състезавате с Вашия състезателен автомобил? 

» Колко успешен беше Вашият състезателен автомобил, докато се движеше по състезателната Ви обиколка? 

» Как бихте променили създаването на Вашия състезателен автомобил и състезателна обиколка, за да бъде по-

успешно? 

» Какво Ви изненада най-много в този проект? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да обсъдят тези въпроси, учениците ще използват 

тетрадките си, за да нарисуват своите състезателни обиколки и движението на състезателната кола. Те 

ще пишат за своя опит с състезателния курс и по-усъвършенствани кодиращи блокове и след това ще 

споделят своя опит. 

 

 

Има много различни видове автомобилни състезания. Някои състезания включват различни 

видове превозни средства, като камиони или дори амфибийни (водни и сухопътни) превозни 

средства. Създайте напълно различен тип състезателно превозно средство и след това 

създайте напълно различен тип състезателен курс. Пистата може да включва вода или други 

видове материали. След като автомобилът и състезателното трасе са създадени, тествайте го, 

като прекарате превозното средство през състезателния курс. 

 

Функционалните блокове включват идеята за последователност. Последователността е 

определен ред, в който нещата следват едно след друго. Какви видове последователности 

използваме ежедневно? Календарът използва последователност от дни в определен ред. 

Създайте плакат въз основа на различни типове последователности. Обяснете и илюстрирайте 

всяка последователност. 

Приключване 
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Помислете 

Ъгловите блокове Matatalab позволяват на MatataBot да изпълнява различни движения, които 

не биха били възможни без тях. Къде виждаме ъгли в движенията, използвани в ежедневието 

ни? Един пример може да бъде градусите на ъглите, необходими за автомобили на път или 

магистрала. Други примери могат да включват градуси на ъгли, използвани при преминаване 

през голям магазин, или ъгли, използвани в часовниците, докато минутната стрелка се движи 

около кръга. Какви други примери виждаме? 

 

Разширените кодиращи блокове Matatalab включват параметър или номериран кодиращ блок. 

Това позволява дадено движение да се повтаря определен брой пъти. Защо може да е 

необходимо едно движение да се повтори? Какво би станало, ако е невъзможно да се повтори 

нещо? Какви действия или събития сте забелязали, които са се повтаряли? Примерите могат да 

включват повторение на експеримент, за да се установи дали резултатите са верни. Друг 

пример може да включва разрешаването на завършване на стандартен тест няколко пъти. 

Какви други примери намираме в живота за събития или неща, които се повтарят определен 

брой пъти? 

Връзки с реалния свят 
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План за кодиране на състезателни 

автомобили 

 
Използват кодиращите блокове по-горе. Начертайте 

последователността, която ще Ви е необходима, за да може 

вашият състезателен автомобил да пътува по състезателното 

трасе. Включете начална и финална линия. 
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окове
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УРОК 5 И 6 

Matatalab 

Музикална композиция 
с комплект за музикална добавка 
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Основна цел 

Учебни цели 

Стандарти 

 

Преглед 

Звукът е вид енергия, създадена, когато е налице смущение, което кара въздуха да вибрира във вълни, 

наречени звукови вълни. Звуковите вълни могат да преминават през въздух, течности и някои твърди 

частици. 

 

Когато звуковата вълна достигне ухото ни, това предизвиква вибрация на трите малки кости в ухото. 

Тази вибрация преминава към слуховия нерв в ухото и към мозъка. Нашият мозък интерпретира 

информацията като звук, който чуваме. 

 

При музикалните инструменти вибрацията може да започне като струна, която е опъната, барабан, който 

е ударен, или рог, през който се издухва въздух. Редовното повторение на звукови вълни произвежда 

музика. (Неравномерното повторение на звукови вълни произвежда шум.) Скоростта на вибрацията 

определя дали нотата, която се чува, ще бъде с висока или ниска честота. Бързо движещите се вибрации 

създават музикални ноти високи честоти, а бавно движещите се вибрации създават музикални ноти с 

ниска честота. 

В тези уроци учениците ще бъдат запознати с блоковете за кодиране на Matatalab Musical, ще 

използват тези кодиращи блокове с кодовия набор Matatalab за успешно завършване на картата за 

музикално предизвикателство и след това ще създадат оригинални музикални композиции. 

 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 
 

» Разберете използването на музикални блокове Matatalab с набора за кодиране Matatalab. 

 

 

» Разгледат комплекта добавки Matatalab Музикант и блокове за кодиране на музика. 

» Използвайте блоковете за кодиране на музика Matatalab с набора за кодиране, за да завършите 

успешно двете страни на картичката за музикално предизвикателство. 

» Създайте и споделете оригинална музикална композиция, използвайки музикални блокове Matatalab. 
 

» ISTE: Учащ, придобил компетенции 1d; Конструктор на знания 3d; Иновативен дизайнер 4a, 4d; 

Изчислителен мислител 5a, 5d; Глобален сътрудник 7b, 7c 

»  NGSS: 1-PS4-1 

K-2-ETS 1-1, K-2-ETS 1-2, K-2-ETS 1-3 

3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3 1 



55 

 

 

Времетраене 

Материали 

Настройка и подготовка на учителите 

Речник 

 

» CSTA: K-2: 1A-CS-01, 1A-AP-10,1A-AP-11, 1A-AP-14,1A-AP 15 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-13, 1B-AP-15, 1B-AP-16 
 

 

» Два урока от по 60 минути всеки 
 

 

» Различни ръчни музикални инструменти: ръчни тарелки, тамбури, маракаси, барабани, метални триъгълници с 

метална пръчка, кастанети, звънци и др. 

 

За група от 4 ученика 

» Комплекти за добавяне на кодиране и музика Matatalab — Частите, използвани в този урок, ще включват: 

» Командна кула 

» Табло за управление 

» MatataBot 

» Блокове с музикални ноти 

» Блокове за мелодии 

» Карти с музикални предизвикателства 

»  Бяла книга за планиране на подреждането на блокове за кодиране на музика 

» Моливи 

» Ученически дневници 

 

 

» Заредете всички командни кули за Matatalab и MatataBot-ове. 

» Осигурете набори от блокове за кодиране на музика. 

» Набавете и предоставете всички необходими материали. 

» Дайте на ученика достъп до ученическите дневници. 
 

 

» Музикална композиция: Подреждане на музикални ноти, които създават песен или мелодия. 

» Музикална нота: Височина и продължителност на звука, както и неговото представяне в 

музикалната нотация. 

» Стъпка: Качеството на звука, управлявано от скоростта на вибрациите, които го 

произвеждат; степента на висока или ниска честота на тон. 

» Шум: Нередовно повторение на звук, оценен като немелодичен или неприятен. 

» Мелодия: Поредица от ноти, които задоволяват от музикална гледна точка. 
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УРОК 5 
 

Въведение 

„Песните са мелодии, създадени от последователност от ноти. Композиторите използват различни 

музикални ноти в различни комбинации, за да създават песни. В този урок ще използваме музикалните 

блокове Matatalab и Картички с музикални предизвикателства Matatalab за създаване на известни 

мелодии. 

 

Разделете цялата група на групи от приблизително 6 ученици. Разпределете различни музикални 

инструменти за всяка група. Помолете учениците да експериментират с издаването на музикални 

звуци с инструментите си. Предизвикайте всяка група да произведе кратка музикална песен 

със своите инструменти. 
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» Разпределете 1 комплект добавки за кодиране и музика Matatalab за всяка група от 4 ученика. 

» Запознайте учениците с по-големи мелодични блокове. Позволете на групите ученици 

да кодират своя MatataBot с помощта на един или повече мелодични блока и да слушат 

произведените мелодии. 

» Запознайте ги с малки блокове с музикални ноти. Посочете номерираното колело на всеки 

малък блок и обяснете, че промяната на номера променя височината на нотата. 

» Групите ученици ще експериментират с кодирането на MatataBot с някои от бележките. 

Разпределете карти за музикално предизвикателство и дайте на учениците време да кодират 

MatataBot за възпроизвеждане на песни. 

» Когато времето позволява, предизвикайте учениците да създадат мелодия, която включва 

използването на блокове с параметри. 
 

Дейност на Matatalab 
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Оценяване 

„Работихме с различни инструменти и след това използвахме Картичките с музикални 

предизвикателства Matatalab. Използвахме кодиращите музикални блокове Matatalab, за да 

изпълняваме песни или мелодии. " 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

 

» Какво се разбира под музика? 

» С какво музиката се различава от шума? 

» Колко успешна беше Вашата група при създаването на музика чрез използването на 

кодиращите музикални блокове Matatalab? 

» Какви мелодии успяхте да създадете, като използвате блоковете за кодиране на музика? 

» Какво бихте променили в тази дейност и защо? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да обсъдят тези въпроси, учениците ще 

използват тетрадките си, за да нарисуват снимки на тяхната музикална композиция и блоковете 

за музикално кодиране, които са използвали в своите упражнения. 

Приключване 



 

 

 

 

УРОК 6 
 

Въведение 

„И музиката, и шумът се създават от някакъв вид движение на звукови вълни. Звуковите вълни 

могат да бъдат създадени чрез удари на барабан или падане на предмет на пода. Звуковите 

вълни се улавят и усещат от ухото. В този урок ще експериментираме с шумове и музика. Ще 

експериментираме с различни блокове за кодиране на музика Matatalab и ще създадем 

уникална музикална композиция.” 

 

» Попитайте учениците дали могат да опишат разликата между музика и шум. Обяснете, че 

макар и двете да са звуци, музиката се произвежда чрез редовно повтаряне на звукови 

вълни. Шумът се произвежда от 

неравномерно повторение на звукови вълни. 

 

» Пуснете няколко прости детски песни и накарайте учениците да слушат мелодията. 

Учениците изслушват мелодията. Учениците трябва да разберат, че тези песни са създадени 

чрез редовно повторение на звукови вълни и са примери за музика, а не за шум. 

» Обяснете, че групите ученици ще си сътрудничат, за да създадат оригинална песен. Групите ученици 

ще кодират 

MatataBot с музикалните блокове за създаване на музика за тяхната песен. 59 
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» В групи учениците обсъждат идеи за песента си. Учениците записват своята работа, 

идеи и песни в тетрадките си. 

» Раздайте по един набор от добавки за кодиране и музика Matatalab за всяка група. Учениците 

изследват музикални блокове и създават мелодия, която да върви с тяхната песен, като кодират 

MatataBot. Всяка съвместна ученическа група ще композира оригинална песен, използвайки 

музикалните кодиращи блокове. 

» Всяка ученическа група представя оригиналната си песен с музика на цялата група. 
 

 
 

Дейност на Matatalab 
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Разширения 

Връзки с реалния свят 

 
 

 
 

Оценяване 

„Обсъдихме начина, по който се създава звук, и създадохме оригинална песен, използваща кодиращи 

музикални блокове Matatalab.“ 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Как се създава звук? 

» Какъв орган на тялото използвате, за да чувате? 

» Обяснете защо сте дали на оригиналната си композиция името, което сте избрали. 

» Колко успешна смятате, че е оригиналната ви песен? Защо? 

» Какво ви хареса най -много в тази дейност? Защо? 

» Как бихте променили този проект? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да обсъдят тези въпроси, учениците ще използват 

тетрадките си, за да нарисуват картини на начина, по който хората чуват, и снимки на музикалните 

блокове Matatalab, които са използвали в оригиналната си песен. 

 

 

Когато човек чуе звук, той изпитва човешко чувство. Хората имат пет сетива: зрение, слух, допир, вкус и 

обоняние. Създайте сториборд или плакат, който включва органи, използвани във всеки смисъл, и как 

работи всеки от тези органи. 

 

Този проект беше един, в който създадохме оригинална композиция. Има много композитори, които са 

писали важни оригинални композиции през историята. Изберете двама до трима известни 

композитори и създайте филмова презентация или плакат за техния живот и музика 

 

 

Помислете 

Сравнихме и контрастирахме различни видове инструменти, докато свирехме на тях, и 

сравнихме техните звуци. С какво струнните инструменти като цигулка се различават от 

духовите инструменти като туба? По какво се различават звуците, идващи от всеки инструмент? 

Какви инструменти бихте могли да използвате в произведение класическа музика? Какви 

инструменти може да се използват в рок музика? 

Приключване 
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Говорихме за разликата между музика и шум. Работихме върху създаването на 

оригинални музикални композиции. По какво се различава шумът от музиката? Къде в 

ежедневието си сме подложени на шум? Как шумът е шум, а не музика? Може ли шумът 

да бъде нещо полезно? Пример може да бъде аларма за дим или ослушване за други 

автомобили или предмети, докато вървите или шофирате. 
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• нарисувайте любимия си музикален блок 

 

• нарисувайте музикален кодиращ блок 
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• напишете оригинална композиция 
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УРОК 7 И 8 

Matatalab 

Разказване на 

истории с 

приключенски карти 
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Основна цел 

Учебни цели 

Стандарти 

Времетраене 

 

Преглед 

Според Айнщайн „Въображението е по-важно от знанието“. Въображението и креативността са важни 

аспекти от развитието на детето. Децата могат да научат света по безопасен начин, като създават 

истории. Важно е да се насърчава въображението и креативността чрез игри от най-ранна възраст. 

Ученическите групи ще създават съвместно и работят върху координатна равнина или мрежа и след 

това ще създават въображаема история, използвайки кодиращия набор Matatalab. Те ще изберат или 

създадат тематична постелка, ще проектират костюм за колесния робот, ще програмират робота да се 

движи по подложката, докато се разказва историята, и след това ще напишат своята история за своя 

герой Matatabot. 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 

 

 

» Разберете и използвайте карти и координатни равнини или мрежи, за да създадете 

въображаем MatataBot герой и история, използвайки набора за кодиране Matatalab. 
 

 

» Създайте координатна равнина. 

» Демонстрирайте точки на пресичане, като използвате подредени двойки. 

» Подредете кодиращите блокове, за да позволите на MatataBot да се придвижи към предварително 

определена точка на пресичане. 

» Обяснете значението и използването на координатни равнини или мрежи и тяхното предназначение за карти. 

» Създайте костюм за MatataBot. 

» Създайте въображаема история, използвайки набора за кодиране Matatalab. 

 

 

» ISTE: Учащ с придобити компетенции 1с, 1d; Конструктор на знания 3d; Иновативен дизайнер: 

4а, 4в, 4г; Изчислителен мислител 5a, 5c, 5d; Глобален сътрудник 7b, 7c 

» NGSS: K-2-ETS 1-1, K-2-ETS 1-2, K-2-ETS 1-3 3-5-

ETS1-2, 3-5-ETS1-3 

» CSTA: K-2: 1A-CS-01, 1A-AP-10, 1A-AP-11, 1A-AP-12, 1A-AP-14, 1A-AP-15, 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-13, 1B-AP-15, 1B-AP-16 

 

 

» Два урока от по 60 минути всеки 
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Настройка и подготовка на учителите 

Речник 

 
 

» За група от 4 ученика: 

» Набор за кодиране Matatalab — Частите, използвани в този урок, ще включват: 

»Командна кула 

» Табло за управление 

» MatataBot 

» Посока, параметър, контур и функционални блокове 

» Флагове и бариери 

»  Карта: 

» Лепило и тиксо 

» Бяла книга 

» Бяла тъкан 

» Прежди, панделки и други материали за украса на костюма на Matatabot 

» Ролка от голяма бяла хартия за създаване на мрежа 

»1 мрежа на ученическа група 

» Маркери 

» Метър 

» Ученически дневници 

 

 

» Заредете всички командни кули за Matatalab и MatataBot-ове. 

» Измерете и изрежете хартиен квадрат 24 инча X 24 инча (1 за всяка група). 

» Разграфете мрежата на квадратчета — 4 X 4 инча. (Забележка — Всеки квадрат трябва да бъде със 

същия размер като квадратите върху Картата на Matatalab.) 

 

 

»  Карта: Чертеж или представяне обикновено върху равна повърхност на цяла или част от площ. 

»  Код: Набор от конкретни указания или инструкции, изпратени и използвани от компютър. 

» Мрежа: Подреждане на букви и цифри, които позволяват да се намери точно място на картата. 

Буквите обикновено са едната страна на картата, докато числата обикновено са разположени 

вертикално от другата страна. 

»  Координати: Набор от стойности, които показват точно местоположение. 

» Координатна равнина: Двумерна повърхност от две пресичащи се и перпендикулярни числови линии, 

върху чиито ординати х и y са нанесени и разположени точки. 

» Подредена двойка: Двойка числа, използвани за намиране на точка в координатна равнина, се нарича 

подредена двойка. 

Подредена двойка се записва под формата (x, y), където x е x-ординатата и y е y-ординатата. 

»  Пресечна точка: Точка, в която две линии се пресичат или се събират. 

Материали 
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Дейност на Matatalab 

 

УРОК 7 
 

Въведение 

„Координатната равнина е плоска повърхност с пресичащи се и перпендикулярни или 

правоъгълни линии, върху които точките са нанесени и разположени по техните вертикални 

и хоризонтални ординати. Понякога наричаме това мрежа. Основните решетки обикновено 

имат букви, преминаващи хоризонтално, и цифри, вървящи вертикално или нагоре и надолу. 

Ще използваме мрежи, за да локализираме и начертаем точни места в мрежата. " 
 

 

» Раздайте 1 подготвена голяма мрежа за всяка ученическа група. 

» Осигурете 1 набор за кодиране Matatalab и 1 — 24x24 инчова решетка за всяка ученическа група. 

 

 

„Ще използваме голямата хартиена мрежа, която всеки от вас има. Ще създадем координатна 

равнина, като напишем букви от едната страна на голямата мрежа и цифри от другата страна на 

голямата мрежа. Използвайки маркер, напишете числа, започващи от горната лява страна, 

започващи с номер 1, а след това още едно число за всеки квадрат, който се спуска вертикално 

или право надолу." 



69 

 

 

Приключване 

„Започвайки в долния ляв ъгъл, напишете букви, започващи с A, Б, В и така нататък за всеки от 

квадратите, които вървят странично надясно или хоризонтално.“ 

 

„Ние създадохме нашата координатна равнина и ще използваме две подредени двойки. Подредените 

двойки са две стойности, едната цифра и една буква, които се използват заедно, за да ви позволят да 

намерите точно местоположение върху мрежа или карта. Използвайте десния си показалец, посочете 

квадрата, обозначен с A. Използвайте левия си показалец и намерете квадрата, обозначен с 2.  Сега, 

без да вдигате пръстите си от хартията, следвайте квадратите все по-близо и по-близо, докато десният и 

левият Ви показалец не се докоснат. Тази подредена двойка заедно е координата, наречена (A, 2) и тази 

конкретна точка, където двата пръста се допират, е тяхната точка на пресичане. Това е точно 

положение във вашата мрежа или карта. " 

 

» Насочете учениците към кодиращия набор Matatalab. Накарайте учениците да намерят координатите 

(B, 2) на географската карта Matatalab. Накарайте учениците да обсъдят началното местоположение 

на (A, 2) и конкретни указания за 

роботът да отиде от (A, 2) до точката на пресичане на (B, 2). След като учениците са решили 

конкретните посоки, учениците ще подредят блоковете за кодиране с посока на таблото за 

управление, които ще позволят на робота да стигне от (A, 2) до точката на пресичане на (B, 2). Кажете 

на учениците да натиснат големия оранжев бутон, за да тестват подреждането на кодиращия блок. 

» Дайте на учениците време да повторят своите упражнения, ако е необходимо. 

» Дайте на учениците време да нарисуват картина на координатна равнина и поне една точка на 

пресичане, както и опишат своите впечатленият в ученическите си тетрадки. 

 

 

Оценяване 

„Работили сме с подредени двойки и координатни равнини под формата на базови мрежи. Начертали 

сме точни местоположения в тази мрежа и сме намерили точни местоположения на географската 

картата Matatalab. 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Какво се разбира под координатна равнина? 

» Как са организирани основните мрежи? 

» Какъв символ бихте могли да дадете, който представлява пресечна точка на мрежата? 

» Какво Ви изненада най-много в тази дейност? 

» Как бихте променили тази дейност? Защо? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да отговорят и обсъдят тези въпроси, помолете 

учениците да нарисуват или напишат какво мислят за мрежите, картите и кодиращите блокове. 
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Дейност на Matatalab 

 

УРОК 8 
 

Въведение 

„Координатна равнина или мрежа много приличат на карта.  Ще използваме картата на 

квартала Matatalab . Ще създадем корица или костюм от хартия или плат за MatataBot, за да 

създадем кукла или герой. Ще изберем две точни локации за нашата кукла или персонаж от 

MatataBot, до които да пътуваме, и след това ще напишем история за пътуването на героя на 

MatataBot. ” 

 

 

» Използвайки картата на квартала Matatalab, учениците поставят пиеса или куклено 

представление с герой MatataBot, който преминава през картата. 

» Учениците ще използват хартия или плат и ще декорират с маркер и прежди, панделки и 

други материали, за да създадат костюм на героя за MatataBot. 

» След като се създаде куклен костюм за костюми MatataBot, учениците ще изберат две или три 

конкретни и точни местоположения на картата на квартала и ще решат координатите за две 

или три подредени двойки. 

» Учениците ще подредят кодиращите блокове Matatalab, за да позволят на MatataBot да пътува 

до всяко от посочените точни местоположения. 

» Учениците ще напишат история за пътуването на героя на MatataBot, мислейки за това какво 

прави роботът, докато преминава от сграда до сграда. 

» Накарат учениците да изпълнят пиесата и след това да накарат MatataBot да се движи 

през съседния квартал с помощта на командната кула и таблото за управление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

F E D C B A 

ДОМ 

БОЛНИЦ

А 

БАНКА 

   

СЪД ФЕРМ
А 

СКЛАД 



71 

 

 

Разширения 

 

 
 

„Създадохме костюм за персонаж за нашия MatataBot и планирахме пътуване за нашия герой. 

След това написахме история за пътуването на нашия герой MatataBot. 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

 

» Как една мрежа прилича на координатна равнина? 

» Какъв характер създадохте за Вашия герой MatataBot? 

» До кои сгради е пътувал Вашият герой MatataBot и какво е правил Вашият герой там? 

» Коя беше любимата Ви част от това занимание? 

» Как бихте променили тази дейност и защо? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да обсъдят тези въпроси, учениците ще 

използват списанията си, за да нарисуват картини на героя на MatataBot и снимки на 

историята, която са създали за пътуването на MatataBot. 
 

 

Създадохме костюм за персонаж за нашия MatataBot, използвайки хартия, плат и други 

материали. Използвайте малка едностранно отворена кутия, която е малко по-голяма от 

MatataBot и украсете кутията като персонаж по Ваш избор. Използвайте много различни 

видове материали, за да украсите тази кутия.  Някои материали могат да включват стикери, 

прежди, пластмасови форми и други материали.  Тази кутия ще се използва като костюм за 

покриване на MatataBot, докато се движи през карта. 

 

Работили сме с основни мрежи. На голяма хартия създайте основна мрежа с хоризонтални и 

вертикални оси. Всяка ос трябва да бъде обозначена. Вертикално оста трябва да бъде 

обозначена с цифри. Хоризонтално оста трябва да бъде обозначена с букви. Създайте 

въображаем континент, като изчертаете форма по ваш избор през центъра на мрежата. 

Континентът може да бъде нарисуван като триъгълник или може да бъде във формата на 

животно. Континент е голяма маса земя. Дайте име на континента. Изберете две до три точни 

местоположения на Вашия континент и начертайте тези местоположения, като поставите 

точка за всяко място в мрежата. 

Заключителна оценка 
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Помислете 

Този урок включваше класа, създаващ костюм за робота Matatalab. 

 

» Къде сте забелязали използването на костюми и защо се използват? 

» Примерите могат да включват парад, цирк и други примери. Защо костюмите понякога 

са важни? 

» С какво костюмите се различават от униформите? 

» Обяснете. 

 

Този урок включваше разказване на история за нашия MatataBot. 

 

» Защо приказките са важни? 

» Какво се има предвид под въображение? 

» Колко важно е използването на въображението? 

» Какво би станало, ако нямаше приказки? 

» Какво би станало, ако хората не използват творчеството или въображението си? 

» По какво творчеството прилича на въображението? 

» Обяснете. 

Връзки с реалния свят 
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Поставете точки в пресечната точка на две стойности 
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Начертайте игра, като използвате командната  

дъска и кулата на Matatalab 
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Matatalab 
      УРОК 9 И 10 

Създаване на изкуство 
С комплект за добавяне на художествен набор и 

химикалка за рисуване 
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Основна цел 

Преглед 

Наблюдавайки природната среда и създадената от човека среда, можем да видим много различни 

форми. Формата е очертанието или външният вид на обект. Формите, които наблюдаваме, могат да 

бъдат геометрични форми като кръгове, триъгълници или правоъгълници. Тези форми се виждат най-

често в изкуствени обекти като сгради. Геометричните форми се наблюдават и в природата, но като 

цяло форми на природни обекти, като например лист, се наричатбиоморфни, което означава „форма 

на живот“. Тези форми, за разлика от точната форма на геометрични обекти, са неправилни и могат да 

се променят с растежа или движението на живо същество. 

Пейзажите също включват много различни форми. Звезда може да се види като пентаграма или 

пълнолуние като кръг. 

 

В тези уроци учениците ще програмират робота Matatalab да рисува различни геометрични фигури. 

Учениците ще създават геометрични фигури, които ще се използват като звезди в небесния пейзаж и 

цветя в  

триизмерна градина. 

 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 
 

» Разберете по-сложните кодиращи блокове на Matatalab, за да създавате оригинални и уникални художествени 

творения. 
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Стандарти: 

Времетраене: 

Материали: 

 

 
 

» Разберете по-сложните кодиращи блокове на Matatalab. 

» Създайте оригинално и уникално художествено творение с форми, направени с помощта 

на картите за художествени предизвикателства Matatalab. 
 

 

» ISTE: Ученик с придобити компетенции 1d; Иновативен дизайнер 4a, 4c, 4d; Изчислителен 

мислител 5a, 5c, 5d; Глобален комуникатор 7b, 7c 

» NGSS: K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-3 

3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3 

» CSTA: K-2: 1A-CS-02, 1A-CS-03, 1A-AP-10, 1A-AP-14 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-13, 1B-AP-15, 1B-AP-16 

 

 

Два урока — по 60 минути всеки 
 

 

Снимки на геометрични форми и биоморфни форми - отпечатани за показване на ученици или 

проектирани от лаптоп. Снимки на прост колаж, създаден от геометрични фигури. 

За група от 4 ученика 

» 1-Matatalab комплекти за кодиране и рисуване— Частите, използвани в този урок, ще включват: 

» Командна кула 

» Табло за управление 

» MatataBot 

» Химикалки за рисуване 

» Блокове с параметри 

» Ъглови блокове 

»  Посочни блокове 

» Циклични блокове 

» Главоблъсканица — Блок с картинки на зарчета 

» Картички с предизвикателства за рисуване за Matatalab 

» Големи листове бяла плакатна хартия — приблизително 3 броя на ученическа група 

» Бял картон — приблизително 6 броя на ученическа група 

» Ножици 

Учебни цели 
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Настройка и подготовка на учителите 

Речник: 

 

» Маркери 

» Лепило и тиксо 

 

» Допълнителни материали: 

» Блясък 

» Лента 

» Пръчици за игра 

» 12”Дървени дюбели 

» Дълга плоска кутия 

» Пясък или чакъл 

» Ученически дневници 
 

 

» Заредете всички командни кули за Matatalab и MatataBot-ове. 

» Пригответе 1 комплект добавки Matatalab за кодиране и рисуване за всяка ученическа група. 

» Осигурете достъп до всички необходими материали. 

» Дайте на ученика достъп до ученическите дневници. 
 

 

» Биоморфни: Форма на живот. 

» Геометрична форма: Набор от точки и линии, свързващи точките в затворена верига, както и 

получената вътрешна точка. 

» Ъгъл: Пространството (обикновено се измерва в градуси) между две пресичащи се 

линии или повърхности в или близо до точката, където се срещат. 

“» Съзвездие: Група от звезди. 

» Рандомизатор: Кодиращ блок, който дава произволна стойност между 0 и 9. 
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УРОК 9 
 

Въведение 

„Докато гледаме през хоризонта към вечерното небе, може да забележим земята в дъното на 

хоризонта и да забележим звезди и луна в небето. Всички тези неща могат да бъдат 

представени като форми. В този урок ще използваме картата за художествени 

предизвикателства Matatalab заедно с комплектите Matatalab за кодиране и добавката за 

рисуване, за да създадем форми върху голяма плакатна хартия, която илюстрира нощен пейзаж 

със звезди. 

 

» Покажете на учениците снимки на геометрични форми и биоморфни форми. Въведете или 

прегледайте основните геометрични фигури, ако е необходимо. Обсъдете приликите и 

разликите. Попитайте учениците къде могат да видят всеки тип форма. 

» Обяснете на учениците, че в този урок те ще програмират робота Matatalab да рисува 

геометрични фигури. 

» Учениците рисуват и маркират основни геометрични фигури в тетрадката си. 
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» Раздайте 1 комплект добавки за кодиране и рисуване на Matatalab, картичката с художествени 

предизвикателства Matatalab и големи листове хартия за всяка група. 

» Помолете учениците да разгледат триъгълника Картичка за рисуване. Прегледайте използването на 

циклични блокове и ъглови блокове, необходими за програмиране на MatataBot за създаване на 

триъгълник. 

» Демонстрирайте правилното позициониране на химикалката в робота. 
 

 

» Раздайте голяма бяла хартия за използване от учениците. 

» Помолете учениците да следват последователността на програмиране на картата за рисуване на триъгълника 

и да създадат триъгълник. 

Учениците трябва да работят заедно в своята група, за да отстранят грешките в програмирането. 

» Помолете учениците да разгледат картата за рисуване на звезда. Помолете учениците да 

идентифицират разликата в програмирането между триъгълника и звездата. 

» Помолете учениците да следват последователността на програмиране на картата за рисуване на звезда 

и да създадат звезда. Учениците трябва да работят заедно в групата си за отстраняване на грешки в 

програмирането. 

» Насърчете учениците да експериментират с блокови параметри на ъгъла, за да създадат други 

геометрични фигури: квадрат, правоъгълник, петоъгълник и т.н. 

» Използвайки голям плакат, учениците ще поставят всички форми и ще създадат, както и илюстрират, 

пейзаж, който включва земя, небе и съзвездие. 

Дейност на Matatalab 
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Оценяване 

„Създадохме небесен пейзаж и включихме форми, които направихме, като използвахме картите 

за предизвикателства, свързани с рисуване на Matatalab. Тези форми изискват разбиране на 

ъглите." 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

 

» Какво е ъгъл и защо ъглите са важни за формите? 

» Какви форми сме създали и след това използвали в нашия небесен пейзаж? 

» Колко успешно беше създаването на небесния пейзаж на Вашата група? 

» Какво бихте променили във Вашия небесен пейзаж и защо? 

 

След като учениците са обсъдили тези въпроси, ще им бъде дадено време да нарисуват 

картините на своя небесен пейзаж и формите и движението на робота, докато той е създавал 

формите. Те ще пишат за своите преживявания с художественото си творчество. 

Приключване 
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Дейност в MataLab: 

 

УРОК 10 
Въведение 

„Градината е група растения, които могат да включват цветя, зеленчуци или други растителни видове. 

Докато разглеждаме тези растения, може да забележим, че всяко от тях има различен тип форма. В този 

урок ще използваме картичката с художествени предизвикателства на Matatalab и добавките на 

Matatalab за комплекти за кодиране и рисуване, за да създадем 

триизмерна градина с цветя и растения.” 

Прегледайте при необходимост програмирането, необходимо за създаване на 

основни геометрични фигури. Покажете на учениците примери за колажи, създадени 

с геометрични фигури. 

Обяснете, че ученическите групи ще си сътрудничат за създаване на форми, като рисуват с Matatalab и 

след това ще създадат колаж, използвайки фигурите. Учениците трябва да използват своите тетрадки, 

за да скицират идеи за техните форми. 
 

 

» Разпределете 1 комплект добавки за кодиране и рисуване Matatalab и картон за всяка група ученици. 

» Обяснете на учениците, че по време на този урок те ще работят заедно в малките си групи, за да 

създадат геометрични фигури, които да използват в колажа си, и че ще трябва да работят заедно, за 

да отстранят грешките, когато се появят. Например, дали са използвали грешен ъгъл за форма, или са 

включили правилното число, което съответства на броя на страните на тяхната форма? 

» Кажете на учениците да използват кодиращия блок с дизайна на зарове. Този блок се нарича блок 

рандомизатор. Поставете този блок в долната част на набор от блокове за насочено кодиране. 

Уверете се, че химикалката на Matatalab 

 е поставен в MatataBot. Изпробвайте тази подредба, като натиснете оранжевия бутон на 

контролната платка Matatalab и разберете какъв вид форма излиза от рандомизирания код. 

Изрежете тази форма. 

» Учениците ще изрежат всяка форма и ще създадат триизмерни цветя и растения. Формите могат 

да се залепват с лепило или тиксо върху пръчици от плодове и дървени дюбели. 

» Когато приключат, създадените цветя и растения ще бъдат внимателно поставени вътре в дълга, 

плоска кутия, пълна с чакъл или пясък, за да се създаде триизмерна градина. 
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Приключване 

Разширения 

 

 
 

Оценяване 

„Създадохме триизмерна цветна кутия. Използвахме картите за предизвикателство на Matatalab, 

свързано с рисуване, за да създадем форми за нашите растения и цветя. " 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Какви ъгли сте използвали във Вашите растителни и цветни творения? 

» Колко важно е използването на ъгли за рисуване или създаване на естествени материали като цветя? Защо? 

» Колко успешно беше създаването на кутията за растения и цветя? 

» Какво бихте променили в този проект и защо? 

 

След като учениците обсъдят тези въпроси, ще им се даде време да нарисуват своите картини или тяхната  

триизмерна кутия за растения и цветя и движението на робота, за да нарисува създадените форми. 

Учениците ще пишат за впечатленията си, използвайки усъвършенствани кодиращи блокове. 

 

 

Създадохме триизмерна кутия за растения и цветя. За да направим това, нарисувахме ъглови 

форми и ги изрязахме, за да създадем нашите растения и цветя. Какви други естествени обекти 

можем да създадем, като използваме ъгли, които създават форми? Използвайте блоковете за 

кодиране на ъгъла Matatalab и Matatabot с химикалката, за да създадете други видове 

естествени обекти. След като обектите са начертани, изрежете ги и ги включете в различен вид 

триизмерно творение. Това може да е диорама от под морето или горско местообитание. 
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Връзки с реалния свят 

 

Създадохме небесен пейзаж, използвайки Картичката с художествени предизвикателства 

Matatala за създаване на поредица от форми. Използвайки усъвършенстваните кодиращи 

блокове и химикалката MatataBot, създайте планинска сцена, поставете я върху банер или 

голяма хартия и след това украсете Вашата планинска сцена. Триъгълниците могат да се 

използват за представяне на планини, докато звездите могат да се използват за планински 

цветя. Можете да създадете дълги правоъгълници, които да представляват планински реки или 

потоци. 
 

 

Помислете 

Създадохме съзвездия, като използвахме комплектите на Matatalab за кодиране и добавката за 

художествени произведения за проектиране на звезди и небесни пейзажи. Какви видове 

съзвездия знаете? Какво представляват съзвездията? Как една звезда е като нашето слънце? 

Какви видове предмети се изучават в астрономията? Какво се разбира под астрономия? Колко 

важни са 

съзвездия в астрономията? 

 

Създадохме триизмерна градинска кутия, като използвахме комплектите за кодиране и 

художествени произведения Matatalab. Какво се разбира под градина? Къде виждате градини? 

Кой се грижи за градините? Защо е важно да се грижим за растения, които живеят в градини? 
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Начертайте земята, 

небето и съзвездието 

по -долу 
(въз основа на създадени форми) 
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Начертайте цветя и 

растения отдолу 
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УРОК 11 И 12 

Matatalab 

Проекти, управлявани от 

интереси 
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Основна цел 

Учебни цели 

Преглед 

Комплектът за кодиране Matatalab, който използва насочени и усъвършенствани кодиращи 

блокове за преместване на MatataBot около карта, е много подобен на настолна игра. Когато 

човек играе настолна игра, играчът използва специфични правила, за да премине от един квадрат 

към друг към печеливш край или цел. Настолните игри 

обикновено включват квадрати с един размер и насочени движения на фигури на играча на дъската. 

 

Този набор от уроци включва учениците, които избират предмет или тема за настолната си игра, 

създаването на настолна игра с начало и край, правила за игра, кутия за игра и движещи се фигури. 

Този набор от уроци ще завърши с това, че учениците избират да създадат проект измежду списък с 

предложения. Този проект ще се основава на интересите на учениците. Списъкът с предложения ще 

включва колаж, създаден от форми, използвайки картите с предизвикателства за рисуване на 

Matatalab, след това залепени с тиксо или лепило върху плакатна хартия, музикален проект, 

представление, куклен спектакъл, проект за природата или друг проект, предложен от самите ученици. 

Допълнителни ресурси за този урок са на разположение в края на урока. 

 

 

» Разберете използването на по-сложното кодиране на Matatalab за създаване на 

оригинална настолна игра и проект, базиран на интереси. 

 

 

» Създайте настолна игра с правила, дъска, фигури и начин за спечелването ѝ. 

» Украсете или създайте шаблон на герои за MatataBot. 

» Използвайте кодиращите блокове Matatalab, за да движите MatataBot по настолната игра. 

» Създайте проект въз основа на интересите на учениците. 
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Времетраене: 

Материали: 

Настройка и подготовка на учителите 

 
 

» ISTE: Ученик с придобити компетенции 1в, 1г; Конструктор на знания 3d; Иновативен дизайнер 

4a, 4c, 4d; Изчислителен мислител 5a, 5c, 5d; Творчески комуникатор 6c; Глобален 

комуникатор 7b, 7c 

» NGSS: K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-3 

3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3 

» CSTA: K-2: 1A-CS-01, 1A-CS-02, 1A-CS-03, 1A-AP-10, 1A-AP-11, 1A-AP-12, 1A-AP-14, 1A-AP-15 

3-5: 1B-CS-03, 1B-AP-08, 1B-AP-10, 1B-AP-11, 1B-AP-13, 1B-AP-15, 1B-AP-16 
 

» Два урока от по 60 минути всеки 
 

 

» За група от 4 ученика: 

» 1 Комплект за кодиране на Matatalab — Частите, използвани в този урок, ще включват: 

» Командна кула 

» Табло за управление 

» MatataBot 

» Химикалки за рисуване 

» Главоблъсканица — Блок с картинки на зарчета 

» Картички с предизвикателства за рисуване за Matatalab 

» Наличен е набор от добавки Matatalab Музикант 

» Наличен е допълнителен комплект Matatalab Художник 

»Тежък картон 

» Бяла книга 

» Лепило и тиксо 

» Ножици 

» Кутия от риза или Кутия за обувки 

» Маркери 

» Голяма плакатна хартия 

» Ученически дневници 

 

 

» Заредете всички командни кули за Matatalab и MatataBot-ове. 

» Осигурете достъп до всички необходими материали. 

» Дайте на ученика достъп до ученическите дневници. 

Стандарти: 
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» Карта: Чертеж или представяне на област, обикновено на равна повърхност. 

» Ъгъл: Пространство (измервано обикновено в градуси) между две пресичащи се линии или 

повърхности в или близо до точката, където се срещат. 

» Мрежа: Ред от букви и цифри, които позволяват да се намери точно място на картата. 

Буквите обикновено са на едната страна на картата, докато числата обикновено са 

разположени вертикално от другата страна. 

» Функция: Математически израз, включващ едно или повече числа или променливи. Може 

да се изрази като последователност или уравнение. Пример 1+2 = 3 

» Алгоритъм: Набор от правила или указания, които компютърът трябва да следва. 

» Цикъл: Последователност от указания, която се повтаря непрекъснато, докато дадено условие не я 

промени. 

» Параметър: Число, което казва на компютъра колко пъти да повтори посока или правило. 

“» Настолна игра: Настолна игра, която включва броячи или парчета, преместени или поставени 

върху предварително маркирана повърхност или „дъска“, в съответствие с набор от правила. 

Речник 
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Дейност на Matatalab 

 

УРОК 11 
 

Въведение 

„Повечето от нас са играли много различни видове настолни игри. Настолните игри имат 

няколко общи черти. Те имат илюстрирана дъска за игра, квадратчета с приблизително 

еднакъв размер, по които се движи фигура, игрална част или части, които се движат, начало 

или начало и финал или край. Настолните игри имат правила, които установяват начина за 

успешно придвижване по квадратите на дъската. Настолните игри ни карат да отговаряме на 

въпроси, да решаваме пъзели или да изпълняваме предизвикателства. Те често посочват за 

победител първия играч, завършил играта. В този урок ще създадем настолна игра и ще 

използваме кодиращия набор Matatalab за преместване на нашия MatataBot по квадратите на 

играта, като спазваме правилата." 

 

» Обсъдете целта на настолната игра и дайте няколко примера за различни видове настолни игри. 

Показвайте и споделяйте различни примери за настолни игри. Какво е общото между настолните 

игри? 
 

 

Учениците ще създадат своя собствена настолна игра и ще използват кодиращия набор 

Matatalab за преместване на MatataBot по квадратчетата на дъската, докато някой от 

групата спечели. 

 

» Разпределете материалите, необходими на учениците за създаване на настолна игра, 

включваща кутия за игри, дъска, материали, необходими за илюстриране на дъската, 

линийката или метър и комплект за кодиране Matatalab. 

» Задайте на учениците да обмислят теми, върху които да основават настолната си игра. 

» Уверете се, че учениците, когато създават квадратчета за игри на дъските си, ги правят със 

същия размер като квадратите на картата Matatalab (4” X 4 ”). 

» След като учениците са създали своята настолна игра, дайте на учениците време да играят 

своята игра, като подреждат кодиращи блокове на контролната платка и движат MatataBot 

на дъската, докато има победител. 
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Оценяване: 

„Създадохме настолна игра и след това я играхме според правилата, които Вашата група реши.“ 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Какви са частите на настолна игра? 

»Защо е важно да определите правила за Вашата настолна игра? 

» Как беше възможно някой да спечели играта Ви? 

» Какво Ви изненада най-много при играенето на Вашата игра? 

» Как бихте променили играта си, ако можете? 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да отговорят на тези въпроси, те ще използват 

тетрадките си, за да нарисуват снимки на настолните си игри и частите, които са използвали. 

Учениците ще пишат за впечатленията си от настолните игри в ученическите си тетрадки. 

Приключване 
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Дейност на Matatalab 

 

УРОК 12 
 

Въведение 

„Всеки тук има свои собствени интереси и всеки от нас може да иска да направи нещо 

конкретно повече от някой друг. Често имаме неща, които ни интересуват или ни харесват, 

както и на другите. В този урок във Вашите групи ще решите да създадете, по избор на 

предложения, един конкретен проект. След това ще имате време да завършите проектите си и 

да включите използването на комплекта за кодиране Matatalab във Вашия проект.” 

 

 

На учениците ще бъдат дадени различни предложения, от които да изберат да създадат 

кулминационен проект и да включат кодиращия набор Matatalab. Всяка група ще има сценарий 

за планиране на своя проект. 

 

Предложенията по проекта включват: 

» колаж, изработен от форми, създадени от карта за художествени предизвикателства Matatalab 

и след това изрязан и залепен върху плакатна хартия 

» музикален проект 

» представление 

» куклен спектакъл 

» природен проект 

» или друг проект, предложен от самите ученици 

 

За проекта, избран от учениците, те трябва да използват комплекта за кодиранеMatatalab, за да 

създадат своя проект. 



94 

 

 

Приключване 

 

Например, учениците могат да използват блокове за кодиране под ъгъл и MatataBot, за да нарисуват 

форми, които са прикрепени към материал, за да създадат набор от кукли, а след това да създадат план 

за куклено представление. Формите могат да се използват и за създаване на куклена сцена или театър 

за тяхната история. Кукли или герои могат да бъдат създадени чрез изрязване и залепване на създадени 

от Matatalab форми върху хартиени торбички и добавяне на декорации. 

Кукли или герои също могат да бъдат създадени с помощта на действителния MatataBot и предоставяне 

на костюм и история за героя на бота. 

 

» Нека всяка група сподели с преподавателя своя план за проект. Това позволява на учителя да се увери, 

че са налични необходимите материали и инструменти за планиране. 

» На учениците ще бъдат предоставени необходимите материали и времето, необходимо за 

завършване на кулминационните им проекти. 

» Учениците биха могли да заснемат стъпките, свързани със създаването на своя кулминационен проект, 

докато планират как ще споделят своите проекти и начина, по който комплекта за кодиране 

Matatalab е използван в проекта. 
 

 

Учениците ще споделят своите проекти. 
 

Оценяване 

Избрахме проект от група възможности за избор. На всички съвместни групи беше дадено време да 

създадат своите проекти и да включат набора за кодиране Matatalab в своя проект. 

 

След това накарайте учениците да отговорят на следните въпроси: 

» Какъв проект избра Вашата група да създаде? 

» Какво Ви хареса най -много в проекта на Вашата група? 

» Как въведохте или включихте комплекта за кодиране Matatalab във Вашия проект? 

» Какво бихте променили в този проект, ако можете? Защо? 
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Разширени

я 

Връзки с реалния свят 

 

След като на учениците бъде дадена възможност да отговорят на тези въпроси, учениците ще 

използват тетрадки си, за да нарисуват картинки на своите проекти и впечатлението им от 

техните творения. 
 

 

Много от нас играят настолни игри, но има много видове игри, които не са настолни игри. Създайте 

различен тип игра, която включва някои аспекти от кодиращия набор Matatalab. Една идея може да 

бъде игра на карти, която е илюстрирана с насочени и усъвършенствани кодиращи блокове. Други 

идеи могат да включват игра с любопитни факти за частите от кодиращия набор Matatalab. 

 

Всички ние имаме различни интереси. Помислете какво ви харесва повече от другите предмети. Въз 

основа на този конкретен интерес създайте проект, включващ някои аспекти на този интерес. 

Ако ви интересуват филми, може би бихте могли да създадете филм въз основа на кодиращия набор 

Matatalab и начина, по който работи или как MatataBot е намерил пътя си към театъра. 

Ако ви интересуват животни, можете да създадете набор от кухи кукли, всяки от които може да 

покрие MatataBot и след това да направите карта на местообитанията им. 

Ако харесвате модата, можете да създадете гардероб за Вашия MatataBot и да преместите бота по 

картата на мола на Вашето творение, за да закупите всяка част от гардероба. Направете проект, който 

Ви интересува и се забавлявайте с него! 

 

 

Помислете 
 

Настолните игри включват илюстрирана дъска, която обикновено е разделена на форми, като 

квадрати, които позволяват на човек да се премести от началното място до финала, за да 

спечели играта. Как дъската на настолна игра е подобна на картата? По какво дъската на 

настолна игра е подобна на картата на Matatalab? Необходимо ли е дъската за настолни игри 

да има координатна равнина или мрежа? Защо или защо не? 

 

За кулминационния проект учениците бяха в състояние да изберат своя собствена идея въз 

основа на техните интереси. Защо изборът е важен? Как изборът е важна част от решенията, 

които вземате? Как се чувствате, ако нямате избор при решения, които Ви засягат? Как се 

чувствате, ако имате избор при решения, които Ви засягат? Ако имате избор в даден проект, 

това кара ли Ви да почувствате по-голям интерес към проекта? Защо или защо не? 
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План 

Сториборд за настолни игри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила на играта Части от настолни игри 
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Дизайн на настолни игри 


