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Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Заниманията в клуба „Млад уеб дизайнер“ ще помогне на учениците от 5 и 6 клас 

да открият нови творчески и практични приложения на компютрите, които до 

скоро ползваха за игри и дистанционно обучение.  

Какво ще учим: 

В учебните часове децата ще се запознаят с това как работи Интернет, уеб страниците и 

защо ни е нужен браузър. Ще разгледат структурата на една уеб страница и ще създадат 

своя собствена с помощта на графичният уеб строител на платформата Oxxy. 

С моя помощ детето ще научи: 

 кои са основните части на един уеб сайт; 

 какво представлява платформата Oxxy; 

 как работи Интернет; 

 какво е браузър и защо е необходимо да го имаме; 

 как и откъде се свалят снимки, създаване на лого. 

 

 Програмата е насочена към деца с интерес в дизайна и не е свързана с програмиране или 

писане на код, а с това как лесно да създадат уеб страница чрез визуални инструменти. 

Занятията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа в дните Вторник и Четвъртък. Ще 

развием логиката, креативното мислене и техническите умения на децата.  

 

1. Ще се запознаем с интернет технологиите, които са свързани с Уеб пространството - 

WWW, уеб страница, уеб браузър, уеб сайт, URL, сървъри.  

2. Ще се запознаем с основните части на един уеб сайт. Ще започнем работа с уеб 

дизайн.  

3. Ще се запознаем с всички съставни части на един уеб сайт (header, logo, навигация, 

секции, хиперлинкове, снимки, текст, контактна форма, социални мрежи, footer).  

4. Ще започнем работа с готов дизайн на уеб страница и ще обърнем внимание как 

изглежда responsive дизайнът на различни устройства - компютър, таблет и телефон.  

5. Ще разгледаме най-интересните сайтове, от които можем да изтеглим безплатни 

картинки на всякаква тематика и видеоклипове. 

6. Ще създадем онлайн подходящо лого за сайта.  

7. Ще се запознаем с платформата Oxxy. Ще изберем идея за нашия бъдещ сайт. Ще 

започнем със създаването на началната страница на уеб сайта стъпка по стъпка. Ще 

добавим меню, нови секции, снимки и други елементи.  
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8. Ще добавим останалите страници в нашия уебсайт (За нас, Услуги, Контакти и други 

подходящи според тематиката).  

9. Ще разгледаме какви са настройките на всяка уеб страница (Page settings) - заглавие, 

дизайн, кратка информация, SEO настройки (meta информация), снимка при споделяне в 

социални мрежи.  

10. Ще разгледаме нашия създаден сайт. Ще инспектираме страницата т.е ще разгледаме 

изходния код. 
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