
 

Пред вас е първият брой за 2018 година от електронния информационен бюлетин на 

Детски отдел на Регионална библиотека “Николай Вранчев” - Смолян. Изданието 

стартира през 2013 година по проект “Иновации за талантливи и информирани деца”. 

Каним Ви да покажете вашето творческо въображение, като станете съавтори на елект-

ронния бюлетин.  

Вашите творби може да изпращате на електронния адрес на Детски отдел: 

sm_lib_do@abv.bg или на място в библиотеката. 

                                                                        Очакваме Ви! 
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Ден първи:В ателието “Забавни игри с роботчето Finch” в биб-

лиотеката се включиха ученици от първи клас на СУ ”Св. св. Ки-

рил и Методий ” – гр. Смолян, с ръководители г-жа Шатева и г-

жа Рангелова.  С кратка презентация пред тях беше представена 

информация как се работи с роботчето Финч и за какво се изпол-

зва, как се стартира и какво съдържа основния прозорец на прог-

рамата Snap – къде се намират видовете команди и блокове, от 

които е изградена програмата; мястото, където блоковете се 

подреждат чрез влачене и закачване и мястото, където се показ-

ват създадените образи и действия. 

Изпълниха няколко задачи с движение на Финч напред, назад, 

наляво, надясно. Следващата задача беше освен да се движи и да 

свети в определен цвят.  

Последната задача беше да вмъкват звуци, които Финч да възп-

роизведе. 

Целта на заниманието е децата да се запознаят с роботчето Финч, да го управляват в избрана от 

тях посока, да издава различни звуци и да сменя цвета си.  

 

 

Програмата “Лятото, децата и библиотеката” 

отново радва смолянските деца 

Ателие „Забавни игри с роботчето Финч”  



 

Ден втори:   

През втория ден децата започнаха сами да изпълняват научено-

то от първия ден, да движат Финч в определена посока, да свети 

и да издава звуци. 

Показа им се презентация как се чертае геометрична фигура с 

роботчето Финч върху хартия, как се създава костюм (спрайт), 

как се сменя костюма и как се анимира. 

Чрез игри децата използваха команди за повторение, движение, 

чертане  

Всяко дете създаде и изпълни всички тези задачи под формата 

на игри и забавления. Този ден се проведе и  състезание с Финч.  

 

 

 

Трети ден: 

Децата сами конструираха структурата на програмата – движеха 

Финч по тяхно желание и избираха цвета, в който да свети; про-

меняха звуците, които може да издава; променяха костюмите, 

създаваха елементарни анимации. 

След заниманията с Финч за изработваха кубчета от хартия. 

Snap дава свобода за моделиране на различни обекти от околна-

та среда, като по този начин обогатява културата на децата и 

развива творческото мислене и уменията за комуникация. 

Snap успява да провокира интереса на децата като им предоста-

вя различни забавни и увлекателни начини, чрез които тренират 

мисленето си и усвояват умения по програмиране. 

В практическото обучение, чрез забавни задачи децата усвоиха 

някои от основните принципи за работа с програмния език и 

изпълниха успешно поставените им задачи. 

Работата с роботчето Финч развива логическото мислене, въоб-

ражението и компютърните умения по по-интересен, забавен и занимателен начин. Това е добра 

основа за  бъдещи програмисти. И всичко това децата откриват в регионална библиотека—

Смолян! 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕЛИЕ  „ЛЮБОПИТНО ПЕТОЛИНИЕ” 



 
Първи ден: 

Първият ден от ателие “Любопитно 

петолиние” участниците се запознаха 

с темите:Що е музика? Каква е разли-

ката между звуци и музикални тонове. 

Как се е появила музиката? Чрез  

презентацията „Децата и музиката”. 

Запознаха се с дейностите на компо-

зиторите, при създаване  на музикал-

ните творби. 

 

Втори ден: 

Вторият ден децата гостуваха на Фолк-

лорен ансамбъл „Родопа”.  

Малчуганите пристъпиха с трепет в 

репетиционната зала на инструмен-

талния оркестър на Ансамбъла . Те бя-

ха посрещнати с отворени обятия от 

инструменталистите. Ръководителят 

на състава запозна децата накратко с 

инструментите, които присъстват в ор-

кестъра. Оркестърът свири хора и ръ-

ченица. Децата бяха омагьосани от из-

пълнението. Участниците в ателието 

постепенно се отпуснаха в творческа-

та атмосфера и се престрашиха да за-

пеят под акопантамента на народните 

инструменти. Освен че пяха песни, те 

танцуваха и народния танц ръченица, 

пак под съпровода на оркестрантите. 

Гайдарят Петър Янев поздрави ръко-

водителите на ателието, че са решили 

да запознаят участниците в него с на-

родната музика. Той подчерта, че фол-

клорът е едно голямо богатство и де-

цата от малки трябва да се запознаят с 
него, за да могат да продължат тради-

циите за в бъдеще. 

 

Празникът на народната музика про-

дължи и при певиците на Ансамбъла. 

Г-жа Славка Метаксинова разказа нак-

ратко за това, с какво се занимават 

певците.Те изпяха на гостенчетата си 

две песни.  

След това участниците във ателието 

посетиха и танцьорите.  

Те с голямо удоволствие изиграха на 

малката си публика един вълшебен 

народен танц. 

АТЕЛИЕ  „ЛЮБОПИТНО ПЕТОЛИНИЕ” 



Трети ден: 

Денят  бе посветен на  Опера.та.  Оперета. 

Балета и Класическа музика. 

Участниците  се запознаха с основните 

разлики в посочените жанрове  и като 

илюстрация слушаха откъси от известни 

произведения от фонд “Грамофонни пло-

чи” на отдел “Изкуство”. 

Константин Герджиков свири пред децата 

на китара.и обясни на децата каква е раз-

ликата между класическата китара и рок-

китарата.  

Децата бяха впечатлени от този нов за тях 

инструмент и зададоха много въпроси на 

младия музикант. 

 

Четвърти ден: 

В четвъртия ден децата се запознаха с раз-

личните музикални инструменти чрез под-

готвена за тях презентация. 

Представени им бяха и народните носии 

от различните фолклорни области, след 

което посетиха РИМ „Ст. Шишков” и разг-

леждаха с интерес  родорските народни 

носии, които притежава музея в своята ко-

лекция. 

 
Пети ден: 

С концерт на  възпитаници на г-жа Славка 

Метексинова  от Музикалната школа при 

народно читалище „Христо Ботев” – град 

Смолян и веселие приключи ателие 

“Любопитно петолиние”. 

 

 

АТЕЛИЕ  „ЛЮБОПИТНО ПЕТОЛИНИЕ” 

Нашият разказ за забавните моменти в ателиетата  

ще продължи в брой 2 на нашия бюлетин.  

Очаквайте го в началото на месец юли! 


