
ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ЗА IV КЛАС 

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 

 
Задача 1: Звездопад 

Зайко и Таралежко са в гората. Изведнъж идва гълъб, който им съобщава, че вечерта ще 

има звездопад. Таралежко отива при Зайко и му предлага заедно да наблюдават 

звездопада. Зайко предлага да се качат на хълма, за да виждат по-добре. Тръгват заедно 

към хълма в гората. Вечерта вече са се настанили удобно и гледат звездното небе. След 

падането на първите звезди, в небето се появява вълшебница, която им рисува вълшебна 

детелинка. Вълшебницата пожелава щастие на всички! 

 

Задача: 

Разгледайте приложеното видео Zvezdopad.wmv. Това е една примерна анимация по 

представения сюжет. Като работите в средата за визуално-блоково програмиране Scratch, 

създайте своя анимация на тази история. 

 

Изисквания: 

1. Проектът да съдържа поне три героя 

2. Използвайте ресурси от библиотеката на Scratch. Вие може да ги променяте или да 

добавите свои такива. 

3. Поставете подходящ за историята фон. 

4. Част от героите трябва да се движат и провеждат диалог помежду си. 

5. Създайте код за изчертаване на детелинката. 

6. Може да използвате блокове от всички групи, за да анимирате вашия проект. 

7. Действията и диалозите да са с подходящо изчакване и да няма застъпване в 

отделните действия на различни герои. 

8. Добавянето на озвучаване на героите и/или музикален фон на вашата анимация ще 

я направи по-интересна. 

 



Задача 2: Планетата на гоблините 

Създай компютърна анимация - кратка история. Тя да покаже как твоят герой отива на 

училище, да спортува или да се срещне с приятели, но неочаквано попада на друга 

планета. Там се запознава с джудже или вълшебник. Двамата разговарят и домакинът 

предлага да подари на своя гост вълшебен предмет, който да го върне на Земята. При 

създаването на анимацията е необходимо да се съобразиш със следните критерии: 

1. Избери подходящо заглавие, което отговаря на съдържанието на твоята анимация. 

2. Нарисувай свои или добави от Библиотеката на Scratch герои: момче/момиче, 

джудже/вълшебник и др. 

3. Сцена 1: нарисувай свой декор или добави изображение, намиращо се в 

Библиотеката с декори, група „На открито“ в Scratch. 

4. Сцена 2: нарисувай свой декор или добави изображение, намиращо се в 

Библиотеката с декори, група „Космос“ в Scratch. 

5. Действия – създай диалог между героите. 

6. Нарисувай свои или добави от Библиотеката на Scratch вълшебен предмет. Нека се 

показва в края на диалога между героите и да се придвижи от единия до другия. 

 

Задача 3: Знаме 

Отвори файла „Знаме“ в Скрач. Разгледай спрайта и декорите. Довърши кода така, че да 

програмираш котката да изчертае българския флаг. 

1. Допълни кода на котката за начертаване на правоъгълник с местоположение х: 150, 

y:0; x:-150, y:0; x: -150, y:100; x:150, y:150.  

 Колко стъпки е ширината на правоъгълника? 

 Колко стъпки е дължината на правоъгълника? 

2. Допълни сценария на героя да изчертае две линии, които да 

разделят правоъгълника хоризонтално така, че да се получат 

три еднакви правоъгълника по подобие на примера. 

 Пресметни размерите на страните на малките правоъгълници. 

 Колко стъпки е късата страна на по-малките правоъгълници? 

 Колко стъпки е дългата страна на по-малките правоъгълници? 



3. Програмирай след изчертаването да се смени декор „Фон“ с декор „Знаме“, а 

котката да застане на първоначалното си местоположение.  

Ако си програмирал правилно, правоъгълниците ти ще се оцветят в цветовете на 

българското знаме. 

 

Задача 4: Малката русалка 

Малката русалка живее в океана. Един ден тя вижда принца и иска да стане човек като него. 

Отива при магьосницата на дъното на океана и я моли да  ѝ помогне. Магьосницата ѝ дава 

отвара и русалката веднага се превръща в човек. Изкачва се до кораба на принца. Той я 

вижда и решава да ѝ помогне като я вземе на кораба си. 

1. Създай анимация по откъс от приказката „Малката русалка“ от Х. Кр. Андерсен 

2. Изисквания: 

 Поне 4 герои, които да сменят костюмите; 

 Поне 2 декора; 

 Поне 1 звук от библиотеката или записан; 

 Между героите да има реплики и предаване на съобщения. 

 

Задача 5: Разходка 

В една слънчева сутрин в снежната планина се срещат двамата приятели - полярното мече 

и пингвинчето. Разговарят помежду си и решават да се разходят. Неусетно се озовават в 

тъмна гора. Вече се е смрачило, но изгрелите звезди им светят и помагат да открият 

пещера, в която те решават да се приютят. Създайте чрез инструментите на среда за 

блоково визуално програмиране анимирана история по предложения сценарий.  

 

Изисквания: 

1. Проектът да съдържа поне четири герои 

2. Използвайте ресурси от библиотеката на средата. Вие може да ги променяте или 

да създадете свои герои.  

3. Поставете подходящи за историята фонове и направете така, че те да се 

променят в хода на историята.  



4. Част от героите трябва да се движат и провеждат диалог помежду си.  

5. Създайте код за движение на героите. Постарайте се то да е наистина 

реалистично. 

6. Може да използвате блокове от всички групи, за да анимирате вашия проект.  

7. Действията и диалозите да са с подходящо изчакване и да няма застъпване в 

отделните действия на различни герои.  

8. Добавянето на озвучаване на героите и/или музикален фон на вашата анимация 

ще я направи по-интересна. 

 

Задача 6: Кулите на изгубените жълтици 

Стартирай Kodu GameLab. Въведи свое потребителско име и парола, които трябва да 

запишеш на работния лист пред теб. Те трябва да бъдат съобразени с правилата за 

безопасен интернет. Изпълни следната задача в Kodu GameLab: 

Коду е попаднал на необикновен свят с четири кули. Пред всяка кула има посипани 

жълтици, които той трябва да събере, за да премине успешно нивото.  

 

При изпълнението на задачата спазвай следните правила: 

1. Коду е с размер 1.0 и трябва да се движи със стрелките на клавиатурата.  

2. Поставените кули са: 

 с размер 0.5  

 разположени са в четирите ъгъла на работното поле 

 всяка е с различен цвят.  

3. Жълтиците са по 5 пред всяка кула и са с цвят, който е като цвета на кулата, пред 

която са подредени. Размерът им е  0.7. 

В средата на работното поле има есенно дърво. 


