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Добри практики при използване на електронно-образователна платформа Moodle 

при обучение на ученици в 5 клас 

 

Електронно-образователната платформа Moodle дава изключително големи 

възможности на  учителите прегледно и последователно да предоставят образователни 

електронни ресурси на учениците си. Електронната платформа е съвместима с всякакви 

дигитални устройства (телефон, таблет, лаптоп, персонален компютър), които имат 

Интернет връзка. Подготвените от учителя теми през настоящата година могат да се 

ползват  и през следващите години. Лесно и интуитивно се работи в платформата, тъй 

като интерфейсът на повечето функции е на български език. Учениците имат достъп до 

публикуваните ресурси и дейности по всяко време през учебната година. Ако отсъстват 

от училище, те могат да ползват материалите и да изпращат домашните си, както и да 

решават тестове от дома си. Родителите също могат да наблюдават от дистанция как 

работи тяхното дете като използват профила му. Тестовете в Moodle са много 

практични, има многообразие от инструменти за създаване на въпроси. Въпросите се 

съхраняват в Банка и могат да се използват многократно. Проверката на тестовете е 

автоматична или, ако има отворени въпроси, става много бързо. Пести се хартия и по 

този начин учители и ученици допринасят за опазване на околната среда.  

 

Представяме Ви извадка от дейности и ресурси, използвани в часовете по 

Английски език, Математика, Информационни технологии и История и цивилизации: 

 

I. Английски език 

В курса за 5 клас са използвани: 

 Дейности: тестове - с вградени въпроси /cloze/ с множествен избор или кратък 

отговор, въпроси тип „Есе“.  

 Игрови модул: речници с думи, кръстословици, бесеници. 

 Ресурси:  

o презентации по граматични теми; 

o линкове към „живи работни листи“ /live worksheets/; 

o линкове към забавни игри на английски; 

o вградени видеа на различни теми или празници /Великден, японските училища/; 

o линкове към сайтове за подготовка за състезания /Кеймбридж, Spelling Bee/; 

o линкове към упражнения за слушане с разбиране; 

o линк към платформата за учене на лексика Quizlet.com;  

o файлове с думи за подготовка за състезания като Spelling Bee; 

o pdf файлове с допълнителни упражнения към съответния раздел. 
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II. Математика 

В курса за 5 клас са използвани следните дейности и ресурси: 

o Линкове към електронни учебници на различни издания.  

o Презентационни файлове на уроци. 

o Линкове към изработени в платформата quizizz.com примерни тестове за 

подготовка за входно ниво, тестове в dedal.ucoz.com, www.matematika.bg,  

o Линкове към ресурси, изработени в www.geogebra.org, 

dauchimmatematika.alle.bg, www.matific.com и др. 

o Математически игри от сайт mathplayground.com, bg.khanacademy.org 

o Тестове в Moodle с разнообразни въпроси. 

o Сканирани и качени задачи от различни сборници за подготовка за състезания.  

o Речник с определения 

o Игра Стани богат с използване на банката с въпроси от тип Множествен избор. 

o Игрови блок в Moodle: Кръстословица, Бесеница, Судоку, Криптекст, Стълбица, 

Пъзел. 

o Линкове към youTube видеа и песни за изучaвана тема. 

o Линкове към youTube видеоуроци. 

o Линк към сайт calculat.org за пресмятане на лице, обем, процент и др. 
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Бесеница  - Обикновени дроби 
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Кръстословица  - Обикновени дроби 
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III. Информационни технологии 

В курса за 5 клас са използвани: 

 Новинарски форум: новини за предстоящи конкурси;  

 Презентации на уроци;  

 Задачи за изготвяне и изпращане на файлове в Moodle по време на учебен час 

или за домашна работа; 

 Видеа с още информация по изучаваните теми; 

 Речник с понятията в раздела, преведени от английските език; 

 Игрови блок: Кръстословица, Бесеница, Криптекст и др.; 

 Електронни тестове;  

 Полезни линкове към учебни ресурси по предмета. 
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IV.  История и цивилизации 

За всяка изучена тема е изготвена презентация, която е добавена в Moodle. 

Създадени са тестове за подготовка за НВО. 

 Създаден е Речник на понятията от историята на Древен Египет, Гърция и Рим. 

Чрез Кръстословица и Бесеница се упражняват знанията, след което с Тест се 

проверяват . 
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 Проектна задача "Туристически справочник за пътешествие из древните 

цивилизации" е разработена чрез Книга. 

 

 

 

Заключение:  

 При запитване на учениците дали считат наличието на електронна платформа в 

училище за полезно, отговорът е ДА! Самите те дават предложения на преподавателите 

си какво още биха искали да бъде качено в съответния курс.  

 Все повече учители от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ разработват курсове по 

предмета си. Всяка година в училище се провеждат обучения за работа с Moodle, като 

новостите в платформата се представят от външни лектори.  

 

 


