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ИКТ в обучението 
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 Създаване на пъзел от снимка или картина 

/дейността се прилага в моментите за актуализиране на знанията 

или за мотивиране на учениците/;  

 Изработване на е-списание като групов продукт /joomag.com/; 

 Създаване на е-тест и използване на възможностите на 

платформата „Еdmodo“ за оценяване; 

 Използване на LearningApps , според виждането на 

учителите от отделните МО; 

 Подобряване на уменията за работа с Google-Drive за 

споделяне  на данни;  
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Дейности 



1. От старт-меню на таблета изберете Microsoft Jigsaw; 

2. Идете на My Custom Puzzles /пъзели на потребителя/; 

3. Изберете Create Puzzle from Photos /създайте пъзел 

от снимка/; 

4. Изберете снимка от вашите файлове /или изтеглете от 

интернет; снимката трябва да е инсталирана на 

таблета/ 

5. Долу, в десния ъгъл на екрана ще видите бутон make 

puzzle – натиснете го и дайте име на пъзела 
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Създаване на пъзел  

чрез използване на приложението  

Microsoft Jigsaw от таблета 



 Създайте си акаунт в Edmodo на следния адрес:  

https://www.edmodo.com/ 

 Изберете бутона „I’m a teacher“ и въведете имейл и парола; 

 При влизане в профила ще можете да създавате групи от 

ученици и свои тестове, които ще се пазят в библиотеката на 

сайта; 

 Тези тестове можете да използвате при нужда. 
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Създаване на е-тест в Edmodo 

https://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/




 За целта трябва да разполагате с имейлите на 

учениците, които желаете да поканите; 

 След това им изпратете покана; 

 Те ще получат код, чрез който ще се присъединят 

към групата си; 

  По този начин ще контактувате както с цялата 

група, така и с отделни ученици; 

 Ще получите код за родители, който позволява 

наблюдение над работата на всеки ученик. 

Създаване на група от ученици в 

Edmodo 
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 Натиснете бутона Quiz и след това Create Qiuz 

 За всеки от въпросите, които въвеждате трябва да 

изберете какъв вид е въпроса: 

 Множествен избор /multiple choice / 

 Вярно/True – Грешно/False 

 Кратък отговор/Short answer  

 Попълване на липсващи думи /fill in the blank/ 

 Групиране на двойки /Maching 

Създаване на тест в Edmodo_1 
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 Дайте име на теста 

 Определете лимит за време за решаване на теста 

 Въвеждайте въпросите като използвате бутона 
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Създаване на тест в Edmodo_2 





 http://learningapps.org/display?v=p3yojzupn16 

 http://learningapps.org/2421850 
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Споделени упражнения в 

LearningApps.org 
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https://www.edmodo.com/ 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle 

https://www.joomag.com/ 

https://www.mystorybook.com/books/new/ 

http://www.discoveryeducation.com//free-
puzzlemaker/index.cfm?campaign=flyout_teachers_puzzl
e 

https://www.mystorybook.com/books/215894/ 

http://learningapps.org/ 

http://learningforeignlanguagethroughict.com/images/F
airy-tales-of-the-world.compressed.pdf 
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Ресурси 
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