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Приложение на MS Power Point, MS Word и MS Paint при изучаване 

на електромагнитните явления в 9 клас 
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Abstract: Application of MS Power Point, MS Word and MS Paint at Studying of the 

Electromagnetic Phenomena in 9 
th

 Class: The paper presents some example applications of already 

known to the students informational technologies at studying of the electromagnetic phenomena in 9 
th

 class, 

compulsory education. The unit “Electromagnetic interaction” is considered, because these phenomena are 

included in it according to the curriculum. Some cognitive tasks are depicted by presentation, text edit and 

computer graphic. The conclusion is informational technologies develop some cognitive skills of the 

students, raise their motivation and make knowledge in physics and astronomy more permanent. 

Key words: informational technologies, electromagnetic phenomena, cognitive task, computer 

presentation, text edit, computer graphic. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В днешното българско училище мотивацията на учениците за изучаване на 

предмета физика и астрономия непрекъснато спада. Ако учителят не приложи 

оригинални подходи в преподаването, те няма да са активни участници в 

образователния процес. 

В гимназиалния етап на обучение програмата по физика и астрономия запазва 

тенденцията за засилване на вниманието на учениците към практическата 

насоченост на обучението. Цели се разширяване и задълбочаване на знанията и 

уменията както за изучавани, така и за нови физични явления. За да стане това по-

ефективно, трябва да се приложат експериментални и творчески методи. Във века 

на компютрите и комуникациите, информационните технологии (ИТ) са подходящо и 

достъпно средство в педагогическата дейност на учителя по физика и астрономия. 

Един от разделите на учебното съдържание в 9. клас, който се усвоява със 

затруднение от учениците, е „Електромагнитно взаимодействие”. Трудността идва от 

факта, че за разбиране физичната същност на електромагнитните явления се 

изискват значителни мисловни усилия, а това  поражда риск за понижаване на 

мотивацията. Правилно използваните и познати на учениците ИТ могат да бъдат 

мотивиращо ефективни и да развият техните познавателни умения. 

 

1. РАЗДЕЛ „ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” В УЧЕБНАТА 

ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 9. КЛАС – ПЪРВО РАВНИЩЕ 

Според учебната програма по физика и астрономия за 9. клас – първо равнище 

(задължителна подготовка) съдържанието, предвидено за изучаване, е изградено от 

3 ядра: „Електричество и магнетизъм”, „Трептения и вълни” и „Наблюдение, 

експеримент и изследване” [5]. 

Раздел „Електромагнитно взаимодействие” е в рамките на първото ядро и 

включва 3 теми от учебното съдържание: „Магнитно взаимодействие”, „Магнитни 

материали” и „Електромагнитна индукция и променлив ток”. Те могат да се 

възприемат по-добре от учениците с помощта на изучавани и подходящо приложени 

ИТ. Учителят по физика трябва да бъде техен научен и компютърен консултант в 

овладяването на знанията. Образователният процес е по-пълноценен, ако се работи 

с компютъра по познавателни физични задачи. Такава задача е вид ситуация, в 

която на базата на зададени признаци на обекта, се търси обобщение за други 

негови признаци. По този начин ефективно се управлява познавателната дейност на 

учениците, знанията им са по-трайни и се постигат очакваните резултати на ниво 

учебна програма [2]. 
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2. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИТ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА РАЗДЕЛ 

„ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ” 

 

2.1. КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ С MS POWER POINT 

Най-популярното приложение на ИТ при изучаване на електромагнитните 

явления е изготвяне на компютърна презентация. Това е така, понеже учениците 

още в 7. клас в часовете по ИТ са запознати с програмата Power Point [4]. Ето защо 

те без затруднения е възможно да направят представяне по всякакви физични теми. 

Познавателна задача с презентация може да се реализира в час или вкъщи 

като домашна работа (табл.1). При първия вариант часът по физика се провежда в 

компютърен кабинет. 

Таблица 1. Примерни познавателни задачи 

с презентация и очаквани резултати 

Теми от 

учебното 

съдържание 

Примерни познавателни 

задачи с презентация [1]

Очаквани резултати по темата [5] 

 

Ученикът: 

Магнитно 

взаимо-

действие 

Магнитно поле на Земята ● описва качествено движението на заредени частици 

в магнитно поле и дава примери за свързани с такова 

движение природни явления и приложения Магнитна буря 

Магнитна индукция ● описва магнитното поле около постоянен магнит, 

праволинеен проводник и намотка с ток чрез 

индукционни линии и знае, че магнитната индукция на 

полето зависи от тока, формата на проводника и 

разстоянието до него

Сравнение на електрично 

и магнитно поле 

Електромаг-

нитна 

индукция и 

променлив 

ток 

Електромагнитна 

индукция 

● описва различни опити за получаване на индуциран 

ток и индуцирано напрежение и разбира, че причината 

за електромагнитната индукция е изменението на 

магнитното поле

Устройство и действие на 

динамо 

● обяснява качествено принципа на действие на 

генератора и знае основните характеристики на 

променливия ток

Пренасяне на 

електроенергия 

● обяснява предназначението и принципа на действие 

на трансформаторите

 

 

 

Фигура 1. Примерна презентация на 

тема „Електромагнитна индукция” 

 

 

„Електромагнитна индукция” е 

често задавана тема на познавателна 

физична задача с презентация (фиг. 1). 

Целта е да се опишат начините за 

получаване на индуциран ток и 

индуцирано напрежение с магнитно 

поле. Трябва да се покажат опити, 

които да бъдат подходящо 

илюстрирани. Необходимо е да се 

маркират изводи, от които да става 

ясно, че ученикът осъзнава физичната 

същност на явлението. В зависимост 

от това доколко то добре е обяснено, 

изобразено и представено пред класа, 

на ученика се поставя съответната 

оценка.

2.2. ТЕКСТООБРАБОТКА С MS WORD

Търсене на информация в интернет, с последващо форматиране и отпечатване 

на документ, е позната дейност на учениците от часовете по ИТ в 9. клас [3]. С 

помощта на текстообработващата програма Word в часа по физика в компютърен 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1 
 

 - 13 -

кабинет може да им се зададе познавателна задача за издаване на бюлетин 

Електродвигателите – вчера, днес и утре (табл. 2). 

 

Табица 2. Примерна познавателна задача 

с текстообработка и очакван резултат 

Тема от учебното 

съдържание 

Примерна познавателна 

задача с текстообработка [1]

Очакван резултат по темата 

[5] 

Магнитно 

взаимодействие 

Издаване на бюлетин 

„Електродвигателите – вчера, днес и утре” 

Ученикът обяснява принципа на 

действие на електромотора 

 

С това задание се прави междупредметна връзка физика и астрономия – ИТ – 

български език и литература. Целта е да се обогатят знанията за 

електродвигателите, да се развие умението за самостоятелно търсене и 

редактиране на информация и за нейното представяне в печатен вид. Влизайки в 

ролята на журналисти в техническо издание, учениците не само придобиват знания, 

но и усъвършенстват редакторските, компютърните и организационните си умения. 

 

 

 

Фиура 2. Примерна страница 

от бюлетин на тема 

„Електродвигателите – 

вчера, днес и утре” 

 

За да се реализира издаването на 

бюлетина, класът се разделя на 4 

групи, като 3 от тях трябва да търсят 

информация в интернет. Група 

Историк има задача да направи 

материал за историята на 

електродвигателите (фиг. 2), група 

Инженер – за техническите им 

особености и приложение, а група 

Изобретател – за най – новите 

конструктивни разработки. Група 

Издател събира материалите на трите 

групи, форматира ги, прави дизайн и 

отпечатва бюлетина, а по-късно го 

разпространява в училището. Накрая 

на часа учителят поставя оценки, а 

учениците самооценяват учебната си 

дейност.

 

2.3. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА С MS PAINT 

С възможностите на програмата Paint, позната на учениците от основния курс, 

учителят по физика може да провери дали са усвоили графичното представяне на 

магнитите полета, т. е. спазват ли гъстотата, посоките на индукционните линии и 

правилото на свитите пръсти на дясната ръка. На базата на тези знания, чрез 

познавателна задача с инструментите на софтуерния продукт, учениците ще могат 

да изобразяват полетата на всякакви магнити и проводници с ток (табл. 3). 

 

Таблица 3. Примерна познавателна задача 

с компютърна графика и очаквани резултати 

Тема от 

учебното 

съдър-

жание 

Примерна 

познавателна задача 

с компютърна 

графика [1] 

 

Очаквани резултати по темата [5] 

 

Магнитно 

взаимо-

действие 

Изобразяване на 

индукционните линии 

на магнитни полета 

Ученикът описва магнитното поле около постоянен магнит, 

праволинеен проводник и намотка с ток чрез индукционни 

линии и знае, че магнитната индукция на полето зависи от 

тока, формата на проводника и разстоянието до него. 
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Фигура 3. Примерно начертаване на индукционни линии на полета на 

постоянни магнити и на проводници с ток 

 

Учителят предварително е заредил на всеки компютър файл на Paint с показани 

няколко вида магнити и проводници с ток. Техните полета учениците трябва сами да 

начертаят с виртуалния молив (фиг. 3). При грешка се прави корекция с виртуалната 

гума. Когато чертането приключи, учителят минава през работните места на 

учениците, за да види дали са се справили със задачата. Той може да им зададе 

уточняващи въпроси за посоката и гъстотата на линиите или да отвори нов файл с 

магнити и проводници с други форми, чийто полета да поиска да се изобразят. 

Накрая на учениците се поставя съответната оценка. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Развиване на познавателните умения у учениците трябва да бъде водеща цел в 

обучението по физика и астрономия. Необходимо е те да се превърнат в 

изследователи и да намерят сами пътя към знанието. Ефективен вариант за 

постигане на тази цел е използването на компютърен софтуер, изучаван в часовете 

по ИТ. Така чрез компютъра, с познати творчески средства, ученикът по-лесно 

овладява трудния за него физичен материал. 

С прилагане на ИТ при изучаване на електромагнитните явления в 9. клас 

учениците успяват да повишат мотивацията си. Те поглеждат на тези явления под 

друг ъгъл, ставайки по-любознателни, и с нарастващ интерес усвояват учебното 

съдържание. Нещо повече – придобитите знания и умения по ИТ спомагат за по-

пълноценно, креативно и съвременно изучване на електромагнетизма. Така и 

физичните знания за електромагнитните явления са по-трайни, а учениците свикват 

често да използват ИТ в обучението по физика и астрономия. 
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