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Използвана образователна платформа по време на ОРЕС – (обучение от 

разстояние в електронна среда) – Google G Suite за образованието 

 

Ученици: 14 

3 (трима)  ученици са на допълнителна подкрепа, с обучителни трудности и 

работят с ресурсен учител. 

 

Цели на урока:  

 

Този час учениците трябва да надградят и затвърдят знанията за Microsoft 

Excel, като е необходимо да обработят таблични данни, чрез създаване на 

таблица по конкретен модел и запознаване с различни формати на данните. 

Необходимо е да извършат основни аритметични действия с въведени данни и 

да използват формули и вградени функции за извършване на пресмятания. 

В часовете по Информационни технологии използваме междупредметна 

връзка с учебния предмет Математика. 

Учениците имаха възложена задача да създадат таблица по конкретен модел и 

да я попълнят с данни за покупко-продажба на валута, като направят 

съответните форматирания на клетките и извършат съответните изчисления, 

чрез въвеждане на формули, или аритметични действия.  

 

Учениците имат изградени умения за работа в образователната платформа 

Google G Suite за образованието. 

 

 



 
 

 

Форми и методи на преподаване:  

● Интерактивни методи и техники, които позволяват активно участие на 

учениците в часа; 

● Нагледност; 

● Демонстрация; 

● Наблюдение; 

● Сравняване; 

● Използване на междупредметна връзка - Математика. 

Дидактични средства: 

• Учебник; 

• Образователни сайтове; 

• Работни файлове. 
 

 

 



План на урока: 

Под формата на дискусия с учениците преговаряме основните понятия по 

темата, изучени до момента. Представят се различни типове данни, които 

могат да се въвеждат в клетка на електронна таблица. 

Задачата на учениците е практическа, като те трябва да създадат електронна 

таблица по модел и прилагане на наученото, чрез форматиране на клетки и 

извършване на аритметични действия. 

Посочват се основните числови формати и се задават конкретни за всяка от 

колоните. 

По време на часа учениците споделят екран, обясняват как ще изпълнят 

задачата, или съответно, ако имат въпроси ги задават и учителя помага с насоки 

какво да се направи и по какъв начин. 

Активността и любознателността на учениците от VI клас е голяма и по този 

начин на работа, те много добре усвоиха учебния материал.  

Тук е приложен снимков материал от работата в часа,                                     

чрез споделяне на екран от учител и ученици. 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



По-голяма част от учениците успяха да изпълнят задачата в определеното 

време и предадоха навреме заданието. 
 

 


