СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”- ШУМЕН

ул. “Съединение” № 100; тел: 054/ 802-653; 0894305031
e-mail: su_pv@dir.bg; http://volov.iservice.bg

Как с помощта на знанията по Информационни технологии и знанията получени по История и
цивилизации може да изготвим презентация по зададена тема?
5 клас
Интегриран урок по информационни технологии, история и цивилизации.
Проведен от Васил Петров и Николай Гинчев

Тема: Римското градоустройство по българските земи
Проектиране и създаване на презентация
Възрастова група: 5 клас
Предметна област: информационни технологии, история и цивилизации
Форма на работа: екипна
Очакван продукт: Намиране на нужната информация с помощта на Google търсачката, за
довършване проект по история и цивилизации „Римското градоустройство по българските
земи“
Цел и задачи: Формиране на умения за търсене на информация в интернет, подбиране на
точната информация, Затвърждаване на знания и умения по темата за проектиране и създаване
на компютърна презентация.

Дидактически:




Подбиране на подходящ браузър.
Усвояване на умения за подбиране на точните ключови думи.
Търсене на информация по зададена тема.



Разширяване на понятието за видове презентации чрез представяне на идеята
за функционално различни презентации

Задачи:





Дейности за актуализиране на знанията
Въвеждане в темата и мотивиране за нови знания
Използване учебника по История и цивилизации за намиране на точните
ключови думи.
Разширено търсене с помощта на правилно написан кратък текст.

Процес:
1. Подготовка на дидактически материали – зареждане на браузър,подбор на
ключови думи, учебник по История и цивилизации.
2. Поставяне на задачите;
3. Реализиране на поставените цели
4. Представяне на дейността на всеки отбор поотделно и устно самооценяване на
работата.
Време:
1.
2.
3.
4.

Начало на часа и въвеждане в темата ;
10 минути поставяне на задачите.
25 минути време за работа
5 минути за въпроси свързани с усвоените знания по време на урока.

Източници:
Учебник по История и цивилизации, информация от интернет
Помощ:
При нужда учениците се консултират с учителя.
Разработил и провел урока: Васил Петров - Учител по История и цивилизации
Николай Гинчев – Учител по Информационни технологии

