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КЪЩА НА ИГРИТЕ 

„Къща  на  игрите”  е  софтуерен  пакет  с  образователни  игри 
предназначени главно за деца със специални образователни нужди. 
Действието  се  развива  в  къщата  на  игрите,  които  са  разделени  в 
няколко  групи.  За  всяка  от  тях  има  отделна  стая  и  герои,  които  я 
обитават. Главиният герой обяснява предназначението на  стаята, а 
помощниците му представляват бутони за вход към конкретните игри. 

При стартирането на пакета 
на фона  на музика  на  екрана  се 
зарежда картинка на къща. Вратата 
и прозорците на къщата водят към 
отделните  стаи,  в  които  са 
разпределени игрите по предметни 
области.  За  да  влезе  в  тях 
потребителят  трябва  да  щракне 
върху  вратата  или  съответният 
прозорец. 

Всяка от стаите има обитатели – главен герой съответстващ на 
предметната  област  и  помощници,  които  служат  като  бутони  за 
стартиране  на отделните  игри  от  съответната предметна  област. В 
някои от стаите в обстановката има скрита анимация, която се стартира 
при щракване върху анимирания обект. 

Игрите са  разпределени основно  в  три  групи –  за усвояване 
работата с мишката, игри свързани с четене и писане, игри свързани 
с  броене,  смятане  и  сравняване  на  числа  и  игри  за  запознаване  с 
цветовете,  рисуване  и  оцветяване.  За  тях  отговарят  съответно 
Компютърчето, Госпожа Книжкова, Господин Сметалко и Господин 
Моливко. 

Прекратяването на работата  с  конкретна игра, излизането от 
стая, както и от целия пакет става като се натисне клавиша Esc от 
клавиатурата. 
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първо ниво изречението се състои само от подлог и сказуемо, а във 
второ  и  трето  се  добавят  и  други  части  на  изречението  (прила 
гателни...). 

Излизането  от  играта  става  с  помощта  на  клавиша  Esc  от 
клавиатурата.



3 

СИЛУЕТИ 

Играта “Силуети” упражнява свободното движение на мишката. 
Тя е съставена от три нива. Изборът на ниво става от менюто чрез 
щракване с мишката върху едно от човечетата. 

Връщането към менюто става чрез натискане на клавиша ESC 
от клавиатурата, който се използва и за изход от играта. 

Първо ниво:В това ниво на произволно място на екрана върху 
тъмно сив фон се зарежда жълт силует. Показалецът на мишката се 
позиционира в центъра на екрана и има формата на същия силует, но 
е оцветен в бяло. Целта е потребителят да придвижи мишката до си 
луета,  който  е  неподвижен  и  да  го 
покрие.  Когато  това  стане  силуетът 
става цветна картинка, чува се звук и 
се скрива. На друго произволно място 
от екрана се появява нов силует, курсо 
ра на мишката се позиционира в центъ 
ра  на  екрана  и  приема  формата  на 
новия  силует.  Това  продължава  до 
натискане на клавиша ESCот клавиату 
рата и връщане към менюто. 

Второ ниво: Във второ ниво на произволни места от екрана се 
зареждат три жълти силуета. Показалецът на мишката се позиционира 
в центъра на  екрана и приема формата на  един от силуетите, но е 
оцветен  в  бяло.  Целта  е  потребителят  да  придвижи мишката  до 
съответния силует, който е неподвижен и да го покрие. 

Ако е избран грешен силует не се случва нищо. 
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резултатите  от  работата  на  потребителя.  Като  при  всяко  ново 
зареждане на играта със същото потребителско име резултатите от 
работата се дописват в същия файл. По този начин може да се проследи 
развитието на потребителя за продължителен период от време. Ако 
при стартиране на програмата потребителят не въведе име, неговите 
резултати не се запазват. 

След  тази  стъпка  се  зарежда  основният  екран  на  играта. 
Основната част  от екрана е  заета от картинка,  в  дясно от  нея има 
подредени думи и два бутона. 

Целта  е  потребителят  да 
състави  изречение  с  част  от 
думите,  като  това  изречение 
трябва да описва по някакъв начин 
картинката.  Използват  се  само 
думите  описващи  картинката, 
останалите думи не се използват. 
Изречението  се  въвежда  с 
помощта  на  клавиатурата,  като 
предварително  трябва  да  се 
натисне клавиша Интервал (Space), за да се отвори текстовото поле, 
в което ще се въвежда. То се разполага под картинката. 

При вярно въведено изречение в горния ляв ъгъл на екрана се 
изрисува сърчице и автоматично се зарежда нова комбинация от думи. 
При  грешно  въведено  изречение  под  картинката  се  отпечатват 
грешното и вярното изречение, а в горната част на екрана се изрисува 
хиксче. Автоматично се зарежда нова комбинация от думи. 

Смяната на картинката става с помощта на бутона с къщичката, 
а бутонът с цифрите сменя нивото на сложност на изречението – в 

Вярно въведено изречение  Грешно въведено изречение
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Ако е избран верен силует, той 
става цветна картинка и се чува звук. 
След  това  на  екрана  автоматично  се 
зарежда  нова  комбинация  от  три 
жълти  силуета,  курсора  на мишката 
приема формата на един от тях (оцве 
тен в бяло) и се позиционира в центъра 
на екрана. Това продължава до натис 
кане на клавиша ESC от клавиатурата и връщане към менюто. 

Трето ниво:  В  трето  ниво  показалецът  на мишката  приема 
стандартната  си  форма,  като  размера  му може  да  се  регулира  от 
потребителя. Това става с помощта на стрелките от клавиатурата. В 
това  ниво  на  произволно  място  от  екрана  се  зарежда  анимирана 
картинка. Целта е потребителят да придвижи показалеца на мишката 
до  картинката.  Когато  това  стане 
картинката започва да се движи. Това 
продължава докато се натисне произ 
волен  клавиш  от  клавиатурата  или 
бутон на мишката. Тогава на екрана се 
зарежда  нова  анимирана  картинка. 
Това продължава до натискане на кла 
виша ESC от клавиатурата и връщане 
към менюто. 

КАРТИНКИ – СЕНКИ 

Играта “Картинки  сенки” е съставена от три нива.  При всяко 
от тях трябва да се открие правилното съответствие между заредените 
на  екрана картинки  и сенки. Изборът на ниво става  от меню чрез 
щракване  с    мишката  върху  едно  от  човечетата.  Връщането  към 
менюто става чрез натискане на клавиша ESC от клавиатурата, който 
се използва и за изход от играта. 

Първо ниво: В това ниво на екрана се зареждат пет картинки 
и сянка, която съответства на една от тях. Картинките са подредени в 
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избере готов или да състави нов цвят  за 
фона, върху който се зареждат обектите 
от програмата. 

Диалоговият  прозорец  Цвят  се 
зарежда и при натискане на бутонаЦвят 
на  цифрите,  но  промените  в  него  се 
отразяват върху цвета, с който се изписва 
вярно въведена цифра. 

При промяна на някоя от тези настройки тя се отразява директно 
на екрана. Ако потребителят не хареса резултата, промените могат 
да  бъдат  отменени  или  заменени  с  други  преди  да  се  продължи 
работата с програмата. 

В  зависимост  от  индивидуалните 
възможности и нужди на потребителя той може 
да избере и интервала включващ цифрите, които 
ще се сравняват. Това става с помощта на бутона 
Интервал. Найширокият интервал е между 1 
и 9, но той може да бъде стеснен. Например, ако 
потребителят  иска  да  упражнява  само 
сравняването на цифрите 3, 4 и 5 в полетоВъведи 
начално число се записва 3, а в полето Въведи 
крайно число – 5. 

За  да  скрие  лентата  с  бутоните  и  да  продължи  работата  с 
програмата потребителят трябва да избере бутона Затвори. 

Прекратяване на работата с програмата става чрез натискане 
на клавиша ESC от клавиатурата. 

ОПИСАНИЕ 

Играта  „Описание”  е  предназначена  за  придобиване  и 
затвърждаване на знанията за писане и конструиране на изречения. 

При  нейното  стартиране  на  екрана  се  зарежда  диалогов 
прозорец  за  въвеждане  име  на  потребителя,  това  е  необходимо  за 
проследяване резултатите от работата му. По този начин в подпапката 
Demo  на  папката  Comlogo,  където  е  инсталирана  системата, 
автоматично се създава текстов файл със същото име, в който се пазят
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кръг, а сянката е разположена в центъра 
му. Целта на играта  е потребителят да 
открие  картинката  съответстваща  на 
сянката  в  центъра  като  я  посочи  чрез 
щракване с левия бутон на мишката. 

Ако  изборът  е  верен  картинката 
застава на мястото на сянката и се чува 
звук,  а  останалите  цветни  картинки 
стават сенки. След това автоматично се 
зарежда нова комбинация от картинки 
и сянка. 

Ако изборът е грешен картинката става сянка (за да се направи 
разликата между двете) и се чува друг звук. След това потребителят 
може да продължи да търси вярната картинка. Той може да зареди 
нова комбинация чрез натискане на клавиша интервал от клавиатурата. 

Второ  ниво:  Във  второ  ниво  в 
центъра на екрана се зарежда една кар 
тинка, а в кръг около нея пет сенки, една 
от  които  съответства  на  картинката. 
Целта е потребителят да открие вярната 
сянка  и  да  я  посочи  чрез щракване  с 
левия бутон на мишката. 

Ако  изборът  е  верен,  картинката 
застава на мястото на сянката и се чува 
звук. След това на екрана автоматично се 
зарежда нова комбинация от картинка и 
сянка. 

Ако изборът е бил грешен, сянката става цветна, за да се види 
разликата и се чува друг звук. Потребителя може да опита отново да 
намери правилното съответствие. Ако не желае да продължи с тази 
комбинация,  той може  да  избере  нова  чрез  клавиша  интервал  от 
клавиатурата. 

Трето  ниво:  В  третото  ниво  в  горната  част  на  екрана  се 
подреждат пет картинки, а под тях – пет сенки, които съответстват на 
картинките. Целта  е  потребителят да  открие  верните  съответствия 
картинка  сянка. Изборът става с влачене на мишката при натиснат 
ляв бутон до обекта. 
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на  сравняваните  цифри.  Целта  е  потребителят  да  въведе  от 
клавиатурата  правилната  цифра  (поголямата  или  помалката,  в 
зависимост от въпроса). Повторното прослушване на въпроса става 
чрез натискане на клавиша ENTER от клавиатурата. 

При правилен отговор вярната цифра 
се изписва в средата на екрана между двете 
колони  с  картинки,  чува  се  поощрително 
изречение, а картинките от двете колони се 
нареждат  една  до  друга  и  започват  да  се 
въртят  в  кръг  около  цифрата  на  фона  на 
музика. 

Ако е била въведена грешна цифра тя 
се изписва с червен цвят в средата на екрана 
между  двете  колони  с  картинки  и  се  чува 
изречение указващо, че отговорът не е верен 
и подканващо потребителя да въведе вярната 
цифра. 

Ако е бил натиснат клавиш, съдържащ 
символ  различен  от  цифра  или  бутон  на 
мишката  се  чува  изречението  “Натисни 
клавиш, на който е изписана цифра”. 

Зареждането на нова комбинация е възможно само след като е 
въведена правилната цифра. Това става като се натисне кой да е клавиш 
от клавиатурата или бутон на мишката. 

Потребителят  може  да  прави  индивидуални  настройки  на 
програмата.  Това  става  в  процеса  на  работа  с  програмата,  при 
натискане на клавиша F1 от клавиатурата. На екрана се зарежда лента 
със  следните  бутони: Шрифт, Цвят на фона, Цвят на  цифрите, 
Интервал и Затвори. 

Бутона Шрифт  отваря  диалоговият  прозорец Настройки  за 
надпис.   Той  позволява  на 
потребителят да избере шрифт, стил 
и  размер,  с  който  да  се  изписват 
цифрите  на  екрана.  Полето  “Със 
заличаване”  задължително  трябва 
да е избрано. 

Бутона  Цвят  на  фона 
стартира  диалоговият  прозорец 
Цвят, където потребителят може да 

Грешен отговор 

Верен отговор
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Ако  изборът  е  бил  ве 
рен,  картинката остава върху 
сянката,  която  става  нейна 
светлосянка  и  се  чува  звук. 
При грешен избор се чува друг 
звук и картинката се връща на 
мястото си. Когато всички кар 
тинки бъдат поставени върху 
съответстващите им  сенки на екрана автоматично се зарежда нова 
комбинация от картинки и сенки. Ако потребителят иска да избере 
нова комбинация, това може да направи чрез клавиша интервал от 
клавиатурата. 

Във всяко от нивата  в долният ляв ъгъл на екрана се появява 
гърне пълно  със жълтици,  а  под него индекс,  който първоначално 
има стойност 0. То се използва за отчитане на резултата от играта. 
Когато в някое от нивата се получи верен отговор жълтиците в гърнето 
проблясват,  а  стойността  на индекса  се увеличава  с  единица,  като 
отчита точките от играта. В трето ниво точка се получава едва след 
като се нареди цялата комбинация. При преминаване в друго ниво 
точките се запазват, т. е. точките от различните нива се натрупват. 

КАРТИНКИ – ЗВУЦИ 

Играта “Картинки  звуци” се състои от три нива. При всяко от 
тях потребителят трябва да открие съответствията между заредените 
на екрана картинки и чутите думи. Повторното прослушване на звука 
става  чрез  еднократно щракване  с  левия  бутон  на мишката  върху 
иконата изобразяваща високоговорител. Връщането към менюто става 
чрез натискане на клавиша ESC от клавиатурата, който се използва и 
за изход от играта. 

Първо ниво: В  това ниво на  екрана  в  кръг  се  зареждат пет 
картинки, а в центъра му е разположен един високоговорител. Звукът 
се чува веднага след зареждането на комбинацията върху екрана, без 
да е необходимо да се щраква върху  високоговорителя. Повторното 
прослушване на звука става чрез еднократно щракване с левия бутон 
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разположена под рамката с картинката, води и до смяна на нюансите 
в палитрата. Кофичката дава възможност за конструиране на собствен 
цвят. Инструментите в чашката са дебела четка – за запълване, тънка 
четка – за по дебели контури и молив – за търки контури. 

Излизането  от  играта  става  с  помощта  на  клавиша  Esc  от 
клавиатурата. 

СРАВНЕНИЯ 

Играта  “Сравнения”  е  предназначена  за  формиране  на 
количествените  представи  на  детето  и  поконкретно  разбиране  и 
усвояване  на  понятията  поголямо  и  помалко.  Тя  подпомага 
развитието  на  абстрактнологическото мислене. Основната  задача, 
която се поставя е сравняването на цифрите между 1 и 9. Всяка от 
цифрите  се  онагледява  количествено  със  съответстващият  й  брой 
обекти,  разположени вертикално  един над  друг. Това  онагледяване 
помага  на  детето  да  свърже  цифрата  с  количеството,  което  тя 
обозначава.  Прослушването  на  наименованието  на  цифрата  и 
изписването й на екрана, след въвеждане от клавиатурата, помагат на 
детето да свърже графичният образ с наименованието на цифрата и 
количеството, което тя обозначава. 

Играта  “Сравнения”  е  предназначена  освен  за  усвояване  на 
понятията поголямо и помалко, и за затвърждаване на уменията за 
работа с цифровия блок на клавиатурата. Тя няма отделни нива. При 
стартиране на програмата на фона на музика се  зарежда входният 
екран  на  играта. При  натискане  на  клавиш от  клавиатурата  или 
щракване с бутон на мишката се стартира самата игра. 

При  стартиране  на  играта  се  чува 
въпрос  например  “Кое  е  поголямо  6  или 
4?”(“Кое  е помалко  3  или  1?”, изборът  на 
въпроса „поголямо” или „помалко” става по 
случаен начин). На екрана в две колони се 
зареждат копия на дадена картинка, избрана 
по случаен начин от предварително зададен 
набор от картинки. Броят на картинките във 
всяка от колоните съответства на стойностите 

Начален екран
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на  мишката  върху  него.    Целта  на 
играта е потребителят да открие кар 
тинката съответстваща на звука, който 
чува  и  да  я  посочи  чрез щракване  с 
левия бутон на мишката. 

Ако изборът е верен картинката 
се огражда в зелен кръг и се чува звук. 
След  това  на  екрана  автоматично  се 
зарежда нова комбинация от картинки 
и звук. 

Ако изборът е грешен картинката се огражда в червен кръг и се 
чува друг звук. След това потребителят може да продължи да търси 
вярната комбинация картинка  звук. Нова комбинация може да се 
зареди чрез натискане на клавиша интервал от клавиатурата. 

Второ ниво: Във второ ниво в центъра на 
екрана се зарежда една картинка, а в дясно от нея, 
пет високоговорителя с различни звуци. Прослуш 
ването  на  звуците  става  чрез щракване  с  левия 
бутон  на  мишката  върху  всеки  от  високогово 
рителите. Целта  е потребителят да  открие  звука 
съответстващ на тази картинка и да го посочи. Из 
борът става с влачене на мишката при натиснат 
ляв бутон до картинката. 

Ако  е  избран  верният  звук,  вискоговорителя  остава  върху 
картинката, оцветява се в зелено и се чува звук. След това на екрана 
автоматично се зарежда нова комбинация от картинка и звуци. 

Ако  изборът  е  бил  грешен,  високоговорителя  се  връща  на 
мястото си и се чува друг звук. Потребителя може да опита отново да 
намери правилното съответствие. Ако не желае да продължи с тази 
комбинация,  той може  да  избере  нова  чрез  клавиша  интервал  от 
клавиатурата. 

Трето ниво: В третото ниво върху екрана в кръг се подреждат 
пет картинки, а в дясно от тях, пет високоговорителя с различни звуци. 
Прослушването  на  звуците  става  чрез щракване  с  левия  бутон  на 
мишката върху всеки от високоговорителите. Целта е потребителят 
да открие верните съответствия катинка  звук. Изборът става с влачене 
на мишката при натиснат ляв бутон до обекта. 
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Излизането  от  играта  става  с  помощта  на  клавиша  Esc  от 
клавиатурата. 

Играта има възможност за индивидуални настройки на шрифта, 
с който се  изписват имената на цветовете и  за  цветовете,  които се 
упражняват (може да се упражняват само червен, жълт, зелен и син 
цвят например). Тези настройки се правят с помощта на бутоните от 
лентата  с  бутони в  средата Comenius  Logo,  след като  е прекратено 
изпълнението на програмата. 

ОЦВЕТИ 

Програмата  „Оцвети”  представлява  малък  редактор  за 
оцветяване. При стартирането й на екрана се зарежда работна маса с 
рамка с картинката, която ще се оцветява и основните инструменти, 
които са необходими. 

В рамката стои картинката, която трябва да се оцвети. В албума 
долу в ляво има оцветен модел на същата картинка. Зареждането на 
друга картинка става като се щракне върху него – така се сменя както 
картинката  в  рамката,  така  и  нейният  оцветен модел  в  албума. В 
палитрата  са  разположени  различни  нюанси  на  даден  цвят  (по 
подразбиране  на  белия).  Изборът  на  цвят  от  кутията  с  боите,
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Ако изборът е бил верен,   съответ 
ния високоговорител остава върху картин 
ката, оцветява се в зелено и се чува звук. 
При  грешен  избор  се  чува  друг  звук  и 
високоговорителя  се  връща  на мястото 
си. Когато всички високоговорители бъ 
дат  поставени  върху  съответните  им 
картинки  на  екрана  автоматично се  за 
режда  нова  комбинация  от  картинки  и 
звуци. Ако потребителят иска да избере 
нова комбинация, това може да направи чрез клавиша интервал от 
клавиатурата. 

Във всяко от нивата  в долният ляв ъгъл на екрана се появява 
гърне пълно  със жълтици,  а  под него индекс,  който първоначално 
има стойност 0. То се използва за отчитане на резултата от играта. 
Когато в някое от нивата се получи верен отговор жълтиците в гърнето 
проблясват,  а  стойността  на индекса  се увеличава  с  единица,  като 
отчита точките от играта. В трето ниво точка се получава едва след 
като се нареди цялата комбинация. При преминаване в друго ниво 
точките се запазват, т. е. точките от различните нива се натрупват. 

КАРТИНКИ – ДУМИЧКИ 

Играта “Картинки  думички” е съставена от три нива.  При 
всяко  от  тях  трябва  да  се  открие  правилното  съответствие между 
заредените на екрана картинки и изписани думи. Изборът на ниво 
става от меню чрез щракване с  мишката върху едно от човечетата. 
Връщането  към менюто  става  чрез  натискане  на  клавиша  ESC  от 
клавиатурата, който се използва и за изход от играта. 

Първо ниво: В това ниво на екрана се зареждат пет картинки 
и дума, която е име  на една от тях. Картинките са подредени в кръг, а 
думата е разположена в центъра му. Целта на играта е потребителя да 
открие картинката съответстваща на думата в центъра, като я посочи 
чрез щракване с левия бутон на мишката. 

Ако изборът е верен, картинката се огражда в зелен кръг, думата 
се оцветява в зелено и се чува звук. След това автоматично се зарежда 
нова комбинация от картинки и дума. 
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ЦВЕТОВЕ 

Играта „Цветове” е предназначена за запознаване с цветовете и 
техните  имена.  Тя  се  състои  от  две  нива,  първото  се  зарежда  при 
стартиране на програмата, а към второто се преминава с помощта на 
бутон. При  първо  ниво  на  екрана  се  показва  палитра  с    петна  на 
различните цветове и нюанси, в средата на палитрата е изписано името 
на някои от тези цветове. Целта е потребителят да избере петното с 
цвета, чието име е изписано. При грешен 
избор  се  чува  името  на  цвета,  който  е 
избран. При правилен избор на мястото 
на името се показва картинка оцветена 
със същият цвят. След това автоматично, 
по  случаен  начин,  се  зарежда  нова 
комбинация от същите петна от цветове, 
но в друг ред и името на някой от тези 
цветове.

Към второто ниво се преминава с 
помощта на бутона в долната лява част 
на  палитрата.  При  него  в  края  на 
палитрата  са  наредени  имената  на 
цветовете,  а  в  средата  едно  петно  с 
произволно  избран  цвят.  Целта  е 
потребителят  да  избере  името  на  този 
цвят. При  грешен избор се  чува името 
на цвета, който е избран. При правилен 
избор  на  мястото  на  цвета  се  показва 
картинка оцветена в този цвят. След това автоматично се зарежда друг 
цвят, чието име трябва да бъде избрано. 

Второ ниво  Верен избор при воторо ниво 

Бутон за превключване към 
другото ниво 

Първо ниво
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Ако изборът  е  грешен, картинката 
се огражда в червен кръг и се чува друг 
звук.  След  това  потребителят  може  да 
продължи да търси вярната картинка. Той 
може  да  зареди  нова  комбинация,  чрез 
натискане на клавиша интервал от клавиа 
турата. 

Второ ниво: Във второ ниво в цен 
търа на екрана се зарежда една картинка, 
а вдясно от нея  пет думи, една от които е 
името на картинката. Целта е потребите 
лят да открие думата съответстваща на тази картинка и да я посочи 
чрез щракване с левия бутон на мишката. 

Ако е избрана вярната дума, тя се оцветява в зелено и се чува 
звук. След това на екрана автоматично се зарежда нова комбинация 

от картинка и думи. 
Ако  изборът  е  бил  грешен,  думата 

се оцветява в червено и се чува друг звук. 
Потребителя  може  да  опита  отново  да 
намери правилното съответствие. Ако не 
желае да продължи с тази комбинация, той 
може да избере нова чрез клавиша интер 
вал от клавиатурата. 

Трето ниво: В третото ниво върху екрана в кръг се подреждат 
пет  картинки,  а  вдясно  от  тях  –  пет  думи,  които  съответстват  на 
картинките  от  кръга.  Целта  е  потребителят  да  открие  верните 
съответствия катинка   дума. Изборът става  с  влачене на мишката 
при натиснат ляв бутон до обекта. 

Ако изборът е бил верен, 
думата остава върху картинката, 
оцветява  се  в  зелено и  се чува 
звук. При грешен избор се чува 
друг звук и думата се връща на 
мястото си. Когато всички думи 
бъдат поставени върху съответ 
стващите им  картинки, автома 
тично  се  зарежда  нова  комби 
нация от картинки и думи. Ако 
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Ако е въведена вярна цифра се чува звук и името на цифрата, 
която се изписва със зелено в центъра на екрана. След това автома 
тично се зарежда нова комбинация. 

Ако  е  въведена  грешна  цифра  се  чува  звук  и  името  на  тази 
цифра, като тя се изписва с червено в центъра на екрана. След това се 
скрива и се изчаква въвеждането на друга цифра. 

Ако потребителят желае да избере нова комбинация, преди да 
е  въвел  съответната  цифра,  това  може  да  направи  чрез  клавиша 
интервал от клавиатурата. 

Трето ниво:  При  стартирането  на  трето  ниво  на  екрана  се 
зареждат случаен брой (от 1 до 9) различни картинки, като за разлика 
от трето ниво тук някоя от картинките може да се повтаря, чува се 
изречението: “Въведи броя 
на картинките с дума (коя 
то уточнява кои от обек 
тите на екрана трябва да 
бъдат преброени).”. Целта 
отново  е  потребителят  да 
въведе  този брой, като из 
ползва цифровия блок раз 
положен в дясната част на 
клавиатурата. 

При  вярно  въведена 
цифра се чува звук и името на цифрата, която се изписва със зелено в 
центъра на екрана. След това автоматично се  зарежда нова комби 
нация. 

При грешно въведена цифра се чува звук и името на тази цифра, 
като тя се изписва с червено в центъра на екрана. След това се скрива 
и се изчаква въвеждането на друга цифра. 

Нова комбинация, преди да е въведена вярната цифра, може да 
се зареди с помощта на клавиша интервал от клавиатурата.
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потребителят иска да избере нова комбинация, преди да е подредил 
тази  на  екрана,  това  може  да  направи  чрез  клавиша  интервал  от 
клавиатурата. 

Във всяко от нивата  в долният ляв ъгъл на екрана се появява 
гърне пълно  със жълтици,  а  под него индекс,  който първоначално 
има стойност 0. То се използва за отчитане на резултата от играта. 
Когато в някое от нивата се получи верен отговор жълтиците в гърнето 
проблясват,  а  стойността  на индекса  се увеличава  с  единица,  като 
отчита точките от играта. В трето ниво точка се получава едва след 
като се нареди цялата комбинация. При преминаване в друго ниво 
точките се запазват, т. е. точките от различните нива се натрупват. 

БУКВИ 

Играта “Букви” се състои от четири нива. Тя е предназначена 
за усвояване на клавишите с букви от клавиатурата. Изборът на ниво 
става от менюто чрез щракване с мишката върху една от картинките. 
Връщането към менюто става чрез натискане на   клавиша  ESC от 
клавиатурата. 

Първо ниво: В това ниво на екрана 
се  зареждат  картинка и  над нея  името й. 
Целта е потребителят да въведе от клавиа 
турата първата буква от името на картин 
ката. За подсещане в  горният десен ъгъл 
на екрана е разположена въпросителна, при 
щракване с левия бутон на мишката върху 
нея се чува изречението: “Въведи първата 
буква на думата името на картинката”. 

Ако е въведена вярна буква се чува звук, буквата също се чува, 
изтрива се думата и с поголям шрифт и със зелено се изписва само 
първата й буква. След това на екрана автоматично се зарежда нова 
комбинация от картинка и името й. 

Ако е въведена грешна буква се чува звук и грешната буква, а 
първата буква от името на картинката се оцветява в червено, за да се 
открои от останалите. Въпросителната също се оцветява в червено. 
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ЦИФРИ 

Играта “Цифри” се състои от три нива. Тя е предназначена за 
усвояване на цифровия блок на клавиатурата. Изборът на ниво става 
от менюто след щракване с левия бутон на мишката върху някоя от 
картинките. 

Връщането към менюто става чрез натискане на клавиша ESC 
от клавиатурата. 

Първо ниво:При стартирането на това ниво на екрана се зареж 
дат случаен брой (от 1 до 9) еднакви картинки 
и се чува изречението: “Въведи броя на картин 
ките.”.  Целта  е  потребителят  да  въведе  този 
брой, като използва цифровия блок разположен 
в дясната част на клавиатурата. 

При вярно въведена цифра се чува звук и името на цифрата, 
която се изписва със зелено в центъра на екрана. След това автоматич 
но се зарежда нова комбинация. 

При грешно въведена цифра се чува звук и името на тази цифра, 
като тя се изписва с червено в центъра на екрана. След това се скрива 
и се изчаква въвеждането на друга цифра. 

Нова комбинация, преди да е въведена вярната цифра, може да 
се зареди с помощта на клавиша интервал от клавиатурата. 

Второ ниво: Във второ ниво, както 
и в първо на екрана се  зареждат случаен 
брой (от 1 до 9), но вече различни картинки 
и  се  чува  изречението:  “Въведи  броя  на 
всички картинки.”.  За целта  е желателно 
да се използва цифровия блок разположен 
в дясната част на клавиатурата.
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Ако клавиатурата е включена в режим на латиница се чува латинската 
буква, която е въведена, това е сигнал да се превключи в режим на 
кирилица. Ако е въведена цифра се чува нейното име. 

Ако потребителят желае да избере нова комбинация, преди да 
е  въвел  съответната  буква,  това  може  да  направи  чрез  клавиша 
интервал от клавиатурата. 

Второ ниво: Във второ ниво целта е същата както в първо, но 
при него на екрана се зарежда само картинка, 
без  името  й. В  горния  десен  ъгъл  отново  се 
показва въпросителната, при щракване с левия 
бутон на мишката върху нея се чува изречение 
то: “Въведи първата буква от името на картин 
ката”.  Картинките  тук  са  същите  както  във 
първо ниво и вече са познати на потребителя. 

Ако е въведена вярна буква се чува  звук, след това се чува и 
самата буква и се изписва над картинката с поголям шрифт и със 
зелен цвят. След това на екрана автоматично се зарежда нова картинка. 

Ако е въведена грешна буква се чува звук и грешната буква, а 
въпросителната се оцветява в червено. Ако клавиатурата е включена 
в режим на латиница се чува латинската буква, която е въведена, което 
напомня на потребителя да превключи в режим на кирилица. Ако е 
въведена цифра се чува нейното име. 

Нова комбинация, преди да е въведена вярна буква, може да се 
избере с помощта на клавиша интервал от клавиатурата. 

Трето ниво: В това ниво целта е същата както в предходните 
две, но при него на екрана се зарежда сянката на картинка позната от 
първите  две  нива  на  играта.  В  горният  десен  ъгъл  на  екрана  е 
разположена въпросителната, при щракване 
с левия бутон на мишката върху нея се чува 
подсещащия въпрос: “С коя буква започва 
картинката,  чиято  сянка  виждаш?”. След 
това се изчаква докато се въведе буква или 
друг символ от клавиатурата. 

Ако е въведена вярна буква се чува звук и самата буква, която 
се изписва на  екрана с поголям шрифт и със  зелен цвят. Сянката 
става цветна картинка.  След това на екрана автоматично се зарежда 
нова сянка. 
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ност да  се оцвети картинката. При натискане на клавиша Enter  от 
клавиатурата на  екрана се отваря диалогов прозорец с палитра, от 
която потребителят може да сменя цвета на молива. Нова картинка и 
дума се зареждат чрез натискане на клавиша интервал от клавиатурата. 

Ако  е въведена  грешна  буква  се чува  звук  и  самата буква,  а 
въпросителната се оцветява в червено. Ако клавиатурата е настроена 
в режим на латиница се чува въведената латинска буква, което напомня 
на потребителя да превключи в режим на кирилица. Ако е въведена 
цифра се чува нейното име. 

Ако потребителят желае да избере нова комбинация, преди да 
е  въвел  съответната  буква,  това  може  да  направи  чрез  клавиша 
интервал от клавиатурата. 

Трето ниво:При това ниво на екрана се зареждат контурите на 
една  картинка,  а  под  нея  името  й,  от  което  липсва  средна  буква 
(произволна буква от думата с изключение на 
първата  и  последната).  И  тук  целта  е  да  се 
въведе липсващата буква. В горният десен ъгъл 
на екрана е разположена въпросителната. При 
щракване с левия бутон на мишката върху нея 
се чува подсещащото изречение: “Въведи липс 
ващата буква.”. След това се изчаква до въвеж 
дането  на буква  или  друг  символ от  клавиа 
турата. 

При вярно въведена буква тя се чува, а на екрана със зелено се 
изписва цялата дума. Показалецът на мишката приема формата на 
молив и се дава възможност да се оцвети картинката. При натискане 
на  клавиша  Enter  от  клавиатурата  на  екрана  се  отваря  диалогов 
прозорец с палитра, от която потребителят може да сменя цвета на 
молива. Нова картинка и дума се зареждат чрез натискане на клавиша 
интервал от клавиатурата. 

При  грешно  въведена  буква  се  чува  звук  и  самата  буква,  а 
въпросителната се оцветява в червено. Ако клавиатурата е настроена 
в режим на латиница се чува латинската буква, която е въведена, което 
напомня на потребителя да превключи в режим на кирилица. Ако е 
въведена цифра се чува нейното име. 

Нова комбинация, преди да е въведена вярна буква, може да се 
избере с помощта на клавиша интервал от клавиатурата.
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Ако е въведена грешна буква се чува звук и грешната буква, а 
въпросителната се оцветява в червено. Ако клавиатурата е включена 
в режим на латиница се чува латинската буква, която е въведена, което 
напомня на потребителя да превключи в режим на кирилица. Ако е 
въведена цифра се чува нейното име. 

Нова комбинация, преди да е въведена вярна буква, може да се 
избере с помощта на клавиша интервал от клавиатурата. 

Четвърто ниво:При стартиране на четвърто ниво се чува изре 
чението: “Въведи първата буква на думата дума (която е  позната от 
предишните три нива на играта)”. В центъра на екрана се показва 
въпросителната. При щракване с левия бутон на мишката върху нея 
може да се чуе повторно поставената  задача. След това се изчаква 
докато се въведе буква или друг символ от клавиатурата. 

Ако е въведена вярна буква се чува звук и самата буква, която 
се изписва на екрана с поголям шрифт и със зелен цвят, а под нея се 
показва картинката съответстваща на чутата в условието дума. След 
това екрана се изчиства и автоматично се поставя нова задача. 

Ако е въведена грешна буква се чува звук и грешната буква, а 
въпросителната се оцветява в червено. Ако клавиатурата е включена 
в режим на латиница се чува латинската буква, която е въведена, което 
напомня на потребителя да превключи в режим на кирилица. Ако е 
въведена цифра се чува нейното име. 

Ако потребителят желае да избере нова комбинация, преди да 
е  въвел  съответната  буква,  това  може  да  направи  чрез  клавиша 
интервал от клавиатурата. 

ДУМИ 

Играта “Думи” има три нива, изборът на ниво става от менюто 
като се щракне с левия бутон на мишката върху някоя от картинките. 
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Връщането към менюто става чрез натискане на клавиша ESC 
от клавиатурата. 

Първо ниво: При това ниво на екрана се зареждат контурите 
на една картинка, а под нея името й, от което липсва първата буква. 
Целта е потребителят да въведе липсващата 
буква. За подсещане в  горният десен ъгъл 
на екрана е разположена въпросителна, при 
щракване с левия бутон на мишката върху 
нея се чува изречението: “Въведи липсваща 
та буква.”. След това се изчаква до въвежда 
нето на  буква или  друг  символ  от клавиа 
турата. 

При вярно въведена буква тя се чува, а на екрана със зелено се 
изписва цялата дума. Показалецът на мишката приема формата на 
молив и се дава възможност да се оцвети картинката. При натискане 
на  клавиша  Enter  от  клавиатурата  на  екрана  се  отваря  диалогов 
прозорец с палитра, от която потребителят може да сменя цвета на 
молива. Нова картинка и дума се зареждат чрез натискане на клавиша 
интервал от клавиатурата. 

При  грешно  въведена  буква  се  чува  звук  и  самата  буква,  а 
въпросителната се оцветява в червено. Ако клавиатурата е настроена 
в режим на латиница се чува латинската буква, която е въведена, което 
напомня на потребителя да превключи в режим на кирилица. Ако е 
въведена цифра се чува нейното име. 

Нова комбинация, преди да е въведена вярна буква, може да се 
избере с помощта на клавиша интервал от клавиатурата. 

Второ ниво: При второ ниво на екрана се зареждат контурите 
на една картинка, а под нея името й, от което липсва последната буква. 
Целта е същата както в първо ниво – да се въведе липсващата буква. 
В горният десен ъгъл на екрана е разположена въпросителната. При 
щракване с левия бутон на мишката върху нея се чува подсещащото 
изречение: “Въведи липсващата буква.”. След 
това се изчаква до въвеждането на буква или 
друг символ от клавиатурата. 

Ако е въведена вярна буква се чува звук 
и  самата  буква,  а  на  екрана  със  зелено  се 
изписва цялата дума. Показалецът на мишката 
приема формата на молив и се дава възмож


