Мултимедиен образователен пакет ИТИ-ДГ
– Интерактивен модул за 3 група на
детската градина
За пакета
ИТИ-ДГ е образователен софтуер – система от ресурси за детската градина, включваща
компютърни игри, нагледни материали и интерактивни задачи от първа до четвърта група,
разделени в различни модули. Ресурсите включват различни видове информация – текст,
графика, звук, видео, анимация, симулация.
Интерактивният модул за 3-та група на детската градина включва:
•
•
•
•

над 100 разработени ситуации по теми от учебното съдържание на направленията
Математика, Български език и литература и Околен свят;
образователни компютърни игри по направленията – Математика, Български език и
литература и Околен свят;
нагледни материали и интерактивни задачи по направленията Изобразително изкуство
и Конструиране и технологии;
нагледни материали и песни по Музика.

Интерактивният модул на софтуерният пакет ИТИ-ДГ може да се използва с интерактивна
дъска, както и в комбинация – интерактивна дъска и таблети.
При работа с таблети, софтуерът позволява задачата да бъде споделена във вътрешна мрежа,
така че всяко дете да работи самостоятелно по нея. Чрез специално разработен
комуникационен модул учителят може да визуализира работата на таблета на произволно
избрано дете върху интерактивната дъска, за коментар и поощрение. За работата на
таблетното решение се инсталира вътрешна мрежа, без достъп по интернет.

Стартов екран
След стартиране на приложението се появява стартовият екран – четири бутона. Сред тях:
•
•

Два големи:
o Меню игри (оранжев бутон-пъзел с изобразена вятърна въртележка)
o Меню ситуации (син бутон-пъзел с илюстрация на бухал в ролята на учител)
Два малки:
o Изход (червен бутон-пъзел с изобразен „Х“)
o Информация (розов бутон-пъзел със знак „i“)

При щракване върху един от големите бутони се появява съответната страница-меню.
При щракване върху „Изход“ се появява страница за потвърждение с въпрос „Изход от
приложението?“ и два бутона – „OK“ и „Отказ“. При щракване върху „ОК“ приложението се
затваря. При щракване върху „Отказ“ се появява отново стартовата страница.
При щракване върху „Информация“ се отваря този документ. Тази функционалност присъства
навсякъде в приложението, като се отваря съответния документ с информация и насоки.

