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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ ЗА V КЛАС 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението по „Изкуствен интелект“ е едно ново направление, което набира популярност. Занятията включват дейности, насочени към решаване 

на реални проблеми и изследвания в науки като технологии, природни науки и математика. Структурата на дейности в LEGO проектите наподобяват 

процеса на реалното инженерно проектиране, използвано в много индустрии. Обучението е проектобазирано и свързано със създаване на компютърни 

модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. 

Акцентът в обучението в пети клас е върху усвояване на знания и умения за работа с LEGO MINDSTORMS, конструиране на роботи, познаване на 

совтуера,  използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране. Реализирането на компютърните модели във 

визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда. 

Чрез темите, заложени в програмата, се цели учениците да развият умения по конструиране и програмиране.  Създават се и умения за прецизност при 

работа с детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им. Обучението е с практическа насоченост и включва 

активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми по другите учебни предмети и с реалния живот. 
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Теми 
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението Нови понятия 

ТЕМА 1. РОБОТИ 

1.1. Основни компоненти  Познава основните компоненти на LEGO 

MINDSTORMS – брик, двигатели, сензори; 

 Умее да построи елементарни конструкции на 

робот по схема (инструкция); 

 Умее да свързва сензори и двигатели към брик; 

 Познава интерфейса на брика. 

Робот, брик, двигател, сензор, интефейс 

1.2. Софтуер за управление  Познава и се ориентира в работното поле на 

софтуера на LEGO MINDSTORMS; 

 Познава видовете блокчета (за действие, за 

управление, за операции с данни) и знае къд се 

намират; 

 Знае, че чрез робота може да се управлява и 

програмира само ако е инсталиран съответния софтуер. 

Софтуер, блок 

1.3. Правила за здравословно и 

безопасно използване 

 Прилага правила за предотвратяване на физическа 

преумора и травми след продължителна работа; 

 Организира правилно и ергономично 

оборудването. 

 

ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТА. КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ 

2.1.  Подреждане на блокове за 

движение на робот 
 Представя движението на робота чрез блокове; 

 Определя вида на блоковете; 

 Определя параметрите на елементите на блоковете; 

 Открива грешки в готов код. 

Алгоритъм, код, команда, параметър 

2.2.  Използване на сензор   Умее да разпознава различните видове сензори; 

 Знае предназначението на сензорите и как да ги 

използва; 

 Умее да закрепя сензор за конструкцията на робота 

 

2.3.  Използване блок „Изчакване“  Знаее къде да намери блока за изчакване; 

 Умее да си служи с блока и да определя свободно 

неговите параметри. 

 

2.4.  Използване на блок „Условен 

оператор“ 
 Знае къде да намери блока за условен оператор; 

 Познава видовете условия; 
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 Умее да си служи с блока и да определя свободно 

неговите параметри. 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТА. КОНСТРУИРАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ ДЕЙСТВИЯ 
3.1. Използване на блок за 
повторение 

 Дава примери за повтарящи се действия от 
ежедневието; 

 Определя последователността, която трябва да се 

повтори, за да се моделира действие във визуална 

среда; 

 Определя колко пъти трябва да се повтори дадена 

последователност. 

цикъл 

3.2. Построяване на цикличен 

алгоритъм  

 Сглобява крайна последователност от блокове, 
реализиращи цикличен алгоритъм; 
 Реализира алгоритъм с вложени цикли; 
 Разчита чужд код, реализиращ цикъл. 

Вложен цикъл 

3.3. Условие за спиране на 

цикличен алгоритъм  
 Знае кога цикъла ще спре; 

 Умее да прекратява вложени цикли. 

 

ТЕМА 4. РАБОТА ПО ПРОЕКТ 
4.1. Конструиране и програмиране 
на  елементарен робот по задание 

 Планира и обмисля за реализиране идея за собствен 
робот; 
 Умее да коснтруира и построи сам робота си; 

 Умее да програмира робота, за да изпълни 
конкретното задание; 

 Представя готовия проект пред публика. 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА  

 

За нови знания и умения 50% 

За упражнения и работа по проект 30% 

За затвърдяване на новите знания и за обобщение 15% 

За диагностика на входното и изходното ниво 5% 
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват предимно чрез резултата от работата по проект, както и изпълнението на поставени 

самостоятелни задачи. 
При оценяване на задачите и проекта се използва критериална матрица, като се поставя оценка по всеки критерий. 

За всички форми на оценяване поставената оценка е с качествен показател. 

 ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 
 

 

 

 

 

 

Ключови компетентности Примерни дейности и междупредметни връзки 

Умения за общуване на чужди езици 
• Използване на софтуерна среда и блокове, означени на английски език. 

 

Математическа компетентност и основни компетентности в 

областта на природните науки и на технологиите 

• Изчертаване на различни математически фигури от робота 

• Познаване на различи видове конструкции 

• Придобиване на практически знания от механиката 

• Конструиране на роботи, които имат аналаози в живата природа 

• Запознаване с различни видове предавки и предавне на движение 

   

Умения за учене 
• Търсене и обработване на информация от различни източници. 

• Откриване на грешки в собствен и чужд код. 

Социални и граждански компетентности 
•      Пресъздаване на ситуации и решаване на задачи, които се срещат в 

реалния живот 

 Инициативност и предприемчивост •      Планиране, констриуране и програмиране на проект проект. 

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество •      Създаване на собсвени модели роботи. 

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 

начин на живот и спорт 
•      Изработване на модели роботи, свързани с опазването на околната среда. 


