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В следващите слайдове e представен проект, съчетаващ

информационни технологии, математика, физика и

география.

Предложен е вариант за интегриране на Google Earth и

предварително разработени динамични ресурси, създадени с

GeoGebra в учебния процес.

Представени са задачи, предоставящи възможност за

експериментиране и изследване на закономерности.



Проектът започва с проследяване на предварително зададен

маршрут в Google Earth, съдържащ пет предварително

обозначени локации и сформирането на пет екипа, които

съвместно ще работят по неговото реализиране.



Дейностите по проекта продължават с търсене и подбор на

информация, включваща кратко описание и снимков материал за

конкретните локации и съвместното ѝ добавяне към споделения

проект в Google Earth.



Работата по проекта 

продължава с попълване на работен 

лист и експериментиране с 

инструментариума на 

приложението, за измерване на 

разстоянието между две локации и 

определяне на приблизителната 

площ, която заема дадена локация. 

https://docs.google.com/document/d/1tRQMbOQUEBH5VuVSzp1MmpU4LMqRkktS/edit?usp=sharing&ouid=116915807063580790300&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1tRQMbOQUEBH5VuVSzp1MmpU4LMqRkktS/edit?usp=sharing&ouid=116915807063580790300&rtpof=true&sd=true




С възможностите за търсене в

приложението, откриха и подбраха

подходящ изглед за екранна снимка в

режим Street View на конкретна

забележителност и определиха нейната

надморска височина. National Railway museum York



Дейностите по създаването на маршрута са свързани с:

• Търсене на подходящи изображения и подбор на кратка

информация, представяща конкретна локация.

• Използване на инструменти за измерване на разстояние

между две локации и определяне на приблизителната площ

на дадена локация;

• Търсене на конкретна забележителност и подбор на

подходящ изглед за екранна снимка в режим Street View.

• Определяне на географски координати (ширина и дължина и

надморска височина върху земната повърхност).



Създаването на маршрут предоставя възможност за

експериментиране с:

• Мерните единици за измерване на разстоянието и площта.

• Режимите на визуализация (2D, 3D или Street View).

• Възможност за изследване на различни локации.



Проектът продължава 

с математически 

предизвикателства, за 

разрешаването на които 

учениците можеха да 

използват аплети на 

GeoGebra в които да 

експериментират.



https://www.geogebra.org/m/gwb9vzm8

https://www.geogebra.org/m/gwb9vzm8


https://www.geogebra.org/m/nfny2wdy

https://www.geogebra.org/m/nfny2wdy


https://www.geogebra.org/m/j77fgpjy

https://www.geogebra.org/m/j77fgpjy


https://www.geogebra.org/m/t5ekx6nb

https://www.geogebra.org/m/t5ekx6nb


https://www.geogebra.org/m/k2cgrkk7

https://www.geogebra.org/m/k2cgrkk7


Реализирането на дейностите по решаването на

математическите предизвикателства са свързани с:

• Намиране на разстоянието между две локации по дадени

време и скорост.

• Намиране на времето необходимо за изминаване на дадено

разстояние по зададена скорост.

• Изчисляване на средната скорост по дадени разстояние и

време.

• Изчисляване на необходимото гориво за изминаване на

разстоянието между две локации по даден разход.

• Изчисляване на времето и средната скорост по дадени

разстояние и скорост за придвижване между четири локации.

• Преобразуване на дни, минути и секунди в часове.



Математическите предизвикателства предоставят

възможност за експериментиране със стойностите за разстояние,

скорост, време и обем и мерните единици за измерването им.

Дейностите по проекта завършиха с представяне на

постигнатите резултати пред съученици.

Домашна работа:

Съставете собствено задание, използваики предоставените

динамични ресурси и попълнете дадения шаблон на електронна

таблица. Обърнете внимание на въведените формули и

използваните вградени функции в клетките оцветени с червен

цвят.



Вариант за решение на математическите 

предизвикателства в MS Excel.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RrD87IJLP2H5iRCBf5dj-_PFC43V0WhC/edit?usp=sharing&ouid=116915807063580790300&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RrD87IJLP2H5iRCBf5dj-_PFC43V0WhC/edit?usp=sharing&ouid=116915807063580790300&rtpof=true&sd=true


Учениците имаха възможност да:

• Развият креативността и творческите си способности;

• Обогатят дигиталните си компетентности;

• Обогатят уменията си за работа с дигитални устройства;

• Представят готов проект пред съученици;

• Работят в екип;

• Овладеят нови, социално значими похвати на поведение и

общуване.



Представеният проект е подходящ за ученици от

гимназиален етап на обучение и може да се използва в учебния

процес при изучаване на теми, свързани с:

• „Работа по проект“ и „Компютърни мрежи и услуги“ в

VIII клас.

• „Работа по проект“, „Компютърни системи“ и

„Приложни програми“ в IX клас.

• „Обработка на информацията и комуникация“ в X клас.



Благодаря Ви за вниманието!


